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fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Muudel kui lõikes 1 nimetatud 

juhtudel loetakse litsentsi, mille alusel 

litsentsisaajal on lubatud teha teostest või 

muust kaitstud materjalist väljavõtteid ja 

reproduktsioone, teksti- ja andmekaevet 

võimaldavaks, sealhulgas ka, kui see on 

asjakohane, alltöövõtjatele, ilma et selleks 

oleks vaja õiguste omajate eriluba, välja 

arvatud juhul, kui pooled lepivad kokku 

teisiti ja õiguste omajad reserveerivad 

sellised kasutusviisid masinloetaval kujul. 

Sellistest teostest ja muust materjalist 

teksti- ja andmekaeve protsessi tarbeks 

tehtud reproduktsioonid ja väljavõtted 

kustutatakse kohe, kui neid enam selleks 

ei ole vaja. Käesoleva lõike 

kohaldamisalast jäävad välja kõik teoste 

või muu materjali reproduktsioonid, mida 

säilitatakse kauem kui nõutav. 

Or. en 
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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 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 a 

 Olemasolevate teoste ja muu materjali 

väljavõtete kasutamine kasutajate poolt 

üles laaditud või kättesaadavaks tehtud 

sisus 

 1) Liikmesriigid näevad ette erandi 

tegemise 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 õigustest, 

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:  

  väljavõtted on seotud üldsusele 

seaduslikult kättesaadavaks tehtud teoste 

või muu materjaliga;  

  väljavõtetele märgitakse ka allikas, sh 

autori nimi, välja arvatud juhul, kui see ei 

ole võimalik, ning  

  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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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 b 

 Panoraamivabadus 

 1. Liikmesriigid näevad ette erandid 

direktiivi 2001/29/EÜ artiklites 2 ja 3 ning 

direktiivi 96/9/EÜ artikli 5 punktis a ja 

artikli 7 lõikes 1 sätestatud õigustest või 

õiguste piirangud, et lubada selliste teoste 

nagu avalikesse kohtadesse alaliselt 

paigutatud arhitektuuri- või 

skulptuuriteosed reprodutseerimist ja 

kasutamist. 

 2. Mis tahes lepinguline säte, mis on 

vastuolus käesolevas artiklis sätestatud 

erandiga, jäetakse kohaldamata. 

Or. en 



 

AM\1162310ET.docx  PE624.050v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/212 

Muudatusettepanek  212 

Julia Reda 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ajakirjandusväljaannete kaitse digitaalse 

kasutuse puhul 

Ajakirjandusväljaannete litsentsimine ja 

õiguste kaitse tagamine 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. 

1. Liikmesriigid näevad ette, et 

vastupidiste tõendite puudumisel peetakse 

ajakirjandusväljaande kirjastajat pooleks, 

kellel on õigus sõlmida litsentsilepinguid 

ning taotleda direktiivis 2004/48/EÜ ja 

direktiivi 2001/29/EÜ artiklis 8 osutatud 

meetmete, menetluste ja 

õiguskaitsevahendite kohaldamist õiguste 

suhtes, mis on sätestatud direktiivi 

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

seoses asjaomases ajakirjandusväljaandes 

sisalduvate teoste ja muu materjali 

digitaalse kasutamisega, tingimusel et 

väljaandel on toodud kirjastaja nimi. 

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. 

2. Lõikes 1 sätestatud eeldus ei 

mõjuta ajakirjandusväljaandes sisalduvate 

teoste ja muu materjali autorite ja teiste 

õiguste omajate õigusi, mis on sätestatud 

liidu õigusaktides. Seda eeldust 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 001/9/EÜ artikleid 5–8 

ja direktiivi 01/8/EL kohaldatakse mutatis 

mutandis seoses lõikes 1 osutatud 
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õigustega. 

4. Lõikes 1 osutatud õigused aeguvad 

0 aastat pärast ajakirjandusväljaande 

avaldamist. Seda tähtaega arvutatakse 

alates jaanuari esimesest päevast, mis 

järgneb väljaande avaldamise 

kuupäevale. 

 

Or. en 
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Artikkel 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 11 a 

 Teostele linkide esitamine 

 Veebisaidil linkide esitamist teisel 

veebisaidil kättesaadavate teoste juurde, 

kui need lingid sisaldavad üksnes allika 

sisu leidmiseks ja/või selle kohta päringu 

tegemiseks vajalikku teavet, ei loeta 

üldsusele edastamiseks. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kaitstud sisu kasutamine infoühiskonna 

teenusepakkujate poolt, kes talletavad ja 

teevad kättesaadavaks suure hulga teoseid 

ja muud materjali, mis on üles laaditud 

kasutajate poolt 

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. 

1. Kui infoühiskonna teenusepakkujad 

pakuvad kasutajatele sisu talletamise 

teenuseid ja teevad sisu avalikkusele 

kättesaadavaks ning kui see tegevus ei ole 

hõlmatud direktiivis 2000/31/EÜ 

sätestatud vastutusest vabastamise 

erandiga, võtavad nad asjakohaseid ja 

proportsionaalseid meetmeid, et tagada 

õiguste omajatega sõlmitud 

litsentsilepingute toimimine. Selliste 

lepingute puhul tuleb järgida kasutajate 

põhiõigusi ja nendega ei tohi kehtestada 

infoühiskonna teenusepakkujatele üldist 

kohustust kontrollida teavet, mida nad 

edastavad või talletavad kooskõlas 

direktiivi 2000/31/EÜ artikliga 15. 

 1 a. Et tagada litsentsilepingute 

toimimine, nagu on osutatud lõikes 1, 

teevad infoühiskonna teenusepakkujad ja 

õiguste omajad omavahel koostööd. 
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Õiguste omajad määravad infoühiskonna 

teenusepakkujate jaoks täpselt kindlaks 

teosed või materjali, mille suhtes neil on 

autoriõigus. Infoühiskonna 

teenusepakkujad teavitavad õiguste 

omajaid võetud meetmetest ja sellest, kui 

hästi need toimivad ning, kui see on 

asjakohane, annavad regulaarselt aru 

teoste ja muu materjali kasutamise kohta. 

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 

osutatud teenusepakkujad võtavad 

kasutusele kaebuste lahendamise ja kahju 

hüvitamise mehhanismid, mis on 

kasutajatele kättesaadavad vaidluste korral 

punktis 1 osutatud meetmete üle. 

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 

osutatud teenusepakkujad võtavad 

koostöös õiguste omajatega kasutusele 

kaebuste lahendamise mehhanismid, mis 

on kasutajatele kättesaadavad vaidluste 

korral punktis 1 osutatud litsentsilepingute 

rakendamise üle. 

 2 a. Liikmesriigid tagavad kasutajatele 

õiguse pöörduda kohtu või muu pädeva 

asutuse poole, et need saaksid teostada 

oma kasutusõigust erandi või piirangu 

alusel, ja esitada kaebus lõike 3 kohaselt 

kehtestatud piiravate meetmete kohta. 

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. 

3. Vajaduse korral edendavad 

liikmesriigid koostööd lõikes 1 osutatud 

infoühiskonna teenusepakkujate, 

kasutajate esindajate ja õiguste omajate 

vahel sidusrühmade dialoogi kaudu, et teha 

kindlaks parimad tavad lõike 1 

rakendamiseks. Võetud meetmed on 

asjakohased ja proportsionaalsed ning 

nendega võetakse muu hulgas arvesse 

teenuste olemust, tehnoloogiate 

kättesaadavust ja nende tõhusust tehnika 

arengu valguses. 

Or. en 

 


