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Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Muudatusettepanek 74 sõnastatakse järgmiselt: 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 11 Artikkel 11 

Ajakirjandusväljaannete kaitse digitaalse 

kasutuse puhul  

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. 

1. Liikmesriigid annavad 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

õigused, mis on sätestatud 

direktiiv 2001/29/EÜ artiklis 2 ja artikli 3 

lõikes 2, nii et kirjastajad võivad saada 

õiglast ja proportsionaalselt tasu nende 
väljaannete digitaalse kasutamise 
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ET 

kasutamise eest infoühiskonna 

teenusepakkujate poolte. 

 1a. Lõikes 1 osutatud õigused ei 

takista üksikkasutajatel 

ajakirjandusväljaannete õiguspärast 

eraviisilist ja mitteärilist kasutamist. 

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 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. 

 2a. Lõikes 1 osutatud õigused ei laiene 

linkimisele. 

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

ja direktiivi 2012/28/EL kohaldatakse 

mutatis mutandis seoses lõikes 1 osutatud 

õigustega. 

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. 

4. Lõikes 1 osutatud õigused aeguvad 

viis aastat pärast ajakirjandusväljaande 

avaldamist. Seda tähtaega arvutatakse 

alates jaanuari esimesest päevast, mis 

järgneb väljaande avaldamise kuupäevale. 

 Lõikes 1 osutatud õigust ei kohaldata 

tagasiulatuvalt. 

 4a. Liikmesriigid tagavad, et autorid 

saavad asjakohase osa lisatulust, mida 

ajakirjandusväljaannete kirjastajad 

saavad infoühiskonna teenusepakkujatelt 

ajakirjandusväljaande kasutamise eest. 

 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 


