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Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) „ajakirjandusväljaanne” – 

ajakirjanduslikku laadi kirjatööde kogum, 

mis võib hõlmata ka muid teoseid või 

materjali ning mis kujutab endast 

eraldiseisvat ühikut sama nime all 

perioodiliselt väljaantavas või regulaarselt 

ajakohastatavas väljaandes, näiteks 

ajaleht või üldist või erihuvi pakkuv 

ajakiri, mille eesmärk on anda uudiste või 

muude teemadega seotud teavet, ning 

mida avaldatakse mis tahes meediakanalis 

teenusepakkuja initsiatiivil, 

toimetusvastutusel ja kontrollil. 

välja jäetud 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 a (uus) 

 Kirjandusteoste üldsusele laenutamine 

 1. Liikmesriigid näevad ette erandi 

õigustest, mis on sätestatud direktiivi 

2006/115/EÜ artiklis 1, et võimaldada 

avalikel raamatukogudel üldsusele mis 

tahes vormis kirjandusteoseid laenutada, 

sh kaugteel, kui sellised kirjandusteosed 

on lisatud nende kogudesse või kui neil on 

teostele seaduslik juurdepääsuõigus. See 

ei piira direktiivi 2006/115/EÜ artikli 6 

sätete kohaldamist. 

 2. Mis tahes lepinguline säte, mis on 

vastuolus lõikes 1 sätestatud erandiga, 

loetakse kehtetuks. 

 3. Pidades nõu autorite, kirjastajate ja 

avalike raamatukogudega, tagavad 

liikmesriigid, et avalikud raamatukogud 

saavad mõistlikel tingimustel mis tahes 

vormis omandada ja laenutada, sh 

kaugteel, kõiki kirjandusteoseid, mis on 

juba seaduslikult üldsusele 

kättesaadavaks tehtud ja nende kogudesse 

lisatud või millele neil on seaduslik 

juurdepääsuõigus. 

 4. Liikmesriigid annavad komisjonile aru 

lõike 3 kohaselt võetud meetmetest. 

Komisjon soodustab liikmesriikide vahel 

parimate tavade vahetamist ning muudab 

need üldsusele hõlpsasti ja tegelikult 
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kättesaadavaks. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 b 

 Olemasolevate teoste ja muu materjali 

väljavõtete kasutamine kasutajate poolt 

üles laaditud või kättesaadavaks tehtud 

sisus 

 1. Liikmesriigid näevad ette direktiivi 

2001/29/EÜ artiklites 2 ja 3, direktiivi 

96/9/EÜ artikli 5 punktis a ja artikli 7 

lõikes 1, direktiivi 2009/24/EÜ artikli 4 

lõike 1 punktis a ja käesoleva direktiivi 

artiklis 11 sätestatud õiguste erandi, et 

võimaldada olemasolevate teoste ja muu 

materjali väljavõtete kasutamist 

kasutajate poolt üles laaditud või 

kättesaadavaks tehtud sisus (välja arvatud 

nende ametialase töö raames) näiteks 

kriitika, arvustuste, illustratsiooni, 

karikatuuri, paroodia või pastiši 

eesmärgil, tingimusel et: 

 a) väljavõtted on seotud üldsusele 

seaduslikult kättesaadavaks tehtud teoste 

või muu materjaliga; 

 b) väljavõtetele märgitakse ka allikas, sh 

autori nimi, välja arvatud juhul, kui see ei 

ole võimalik ning 

 c) väljavõtteid kasutatakse kooskõlas hea 

tavaga ja viisil, mis ei ületa nende 

kasutamise sihtotstarvet.  

 2. Mis tahes lepinguline säte, mis on 

vastuolus käesolevas artiklis sätestatud 
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erandiga, jäetakse kohaldamata. 

 3. Internetipõhiste sisujagamisteenuste 

osutajad ei saa kasutada oma huvides 

käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 

erandit, et piirata oma vastutust või 

kohustuste ulatust lepingute raames, mille 

nad on sõlminud õiguste omajatega 

vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 13.  

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 9 a  

 Avalik omand 

 1. Liikmesriigid tagavad, et kui teos või 

muu materjal on juba kord avalikus 

omandis, ei kohaldata asjaomase teose või 

materjali täielike või osaliste mis tahes 

vormis või andmekandjal täpsete 

reproduktsioonide suhtes, mis ei kujuta 

ennast uut teost või materjali, samuti 

autoriõigusi ega sellega seotud õigusi. 

 2. Liikmesriigid soodustavad asjakohaste 

avaliku omandiga võrdväärsete litsentside 

kättesaadavust, et autoritel, esinejatel ja 

tootjatel oleks võimalik oma teoseid 

täielikult või osaliselt avalikku omandisse 

anda. 

 3. Liikmesriigid peavad andmebaasi teoste 

või muu materjali kohta, mis on avalikus 

omandis. Nimetatud andmebaasi 

ajakohastatakse korrapäraselt ning 

tehakse üldsusele hõlpsasti ja 

tulemuslikult kättesaadavaks. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 11 välja jäetud 

Ajakirjandusväljaannete kaitse digitaalse 

kasutuse puhul 

 

1. Liikmesriigid annavad 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

õigused, mis on sätestatud direktiiv 

2001/29/EÜ artiklis 2 ja artikli 3 lõikes 2, 

oma väljaannete digitaalseks 

kasutamiseks. 

 

2. Lõikes 1 osutatud õigused ei muuda 

ega mõjuta mingil viisil 

ajakirjandusväljaandes sisalduvate teoste 

ja muu materjali autorite ja teiste õiguste 

omajate õigusi, mis on sätestatud liidu 

õigusaktides. Selliseid õigusi ei tohi 

kasutada kõnealuste autorite ja teiste 

õiguste omajate vastu ning eelkõige ei 

tohi neilt võtta õigust kasutada oma 

teoseid ja muud materjali sõltumatult 

väljaandest, kus need on avaldatud. 

 

3. Direktiivi 2001/29/EÜ artikleid 5–8 ja 

direktiivi 2012/28/EL kohaldatakse 

mutatis mutandis seoses lõikes 1 osutatud 

õigustega. 

 

4. Lõikes 1 osutatud õigused aeguvad 20 

aastat pärast ajakirjandusväljaande 

avaldamist. Seda tähtaega arvutatakse 

alates jaanuari esimesest päevast, mis 

järgneb väljaande avaldamise 

kuupäevale. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 12 välja jäetud 

Õiglase hüvitise taotlemine  

Liikmesriigid võivad ette näha, et kui 

autor on õigused kirjastajale üle andnud 

või litsentsinud, annab selline üleandmine 

või litsents kirjastajale piisava õigusliku 

aluse taotleda osa hüvitisest seoses teose 

kasutamisega üle antud või litsentsitud 

õiguse suhtes tehtud erandi või piirangu 

raames. 

 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 13 välja jäetud 

Kaitstud sisu kasutamine infoühiskonna 

teenusepakkujate poolt, kes talletavad ja 

teevad kättesaadavaks suure hulga teoseid 

ja muud materjali, mis on üles laaditud 

kasutajate poolt 

 

1. Infoühiskonna teenusepakkujad, kes 

talletavad ja võimaldavad avalikkuse 

juurdepääsu suurele hulgale teostele või 

muule materjalile, mis on üles laaditud 

kasutajate poolt, võtavad koostöös õiguste 

omajatega meetmed, et tagada õiguste 

omajatega nende teoste või muu materjali 

kasutamiseks sõlmitud lepingute 

toimimine või vältida oma teenuste kaudu 

selliste teoste või muu materjali 

kättesaadavust, mille on õiguste omajad 

koostöös teenusepakkujatega kindlaks 

määranud. Kõnealused meetmed, näiteks 

tõhusate sisutuvastustehnoloogiate 

kasutamine, peavad olema asjakohased ja 

proportsionaalsed. Teenusepakkujad 

annavad õiguste omajatele asjakohast 

teavet meetmete kasutuselevõtu ja 

toimimise kohta ning, kui see on 

asjakohane, annavad aru teoste ja muu 

materjali tuvastamise ja kasutamise 

kohta. 

 

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 

osutatud teenusepakkujad võtavad 

kasutusele kaebuste lahendamise ja kahju 
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hüvitamise mehhanismid, mis on 

kasutajatele kättesaadavad vaidluste 

korral punktis 1 osutatud meetmete üle. 

3. Vajaduse korral edendavad 

liikmesriigid koostööd infoühiskonna 

teenusepakkujate ja õiguste omajate vahel 

sidusrühmade dialoogi kaudu, et teha 

kindlaks parimad tavad, nagu 

asjakohased ja proportsionaalsed 

sisutuvastustehnoloogiad, võttes muu 

hulgas arvesse teenuste olemust, 

tehnoloogiate kättesaadavust ja nende 

tõhusust tehnika arengu valguses. 

 

Or. en 

 


