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LÜHISELGITUS

Eesmärk ja kohaldamisala

Komisjoni ettepaneku eesmärk on Euroopa autoriõiguse eeskirjade ajakohastamine ja 
kohandamine digitaalsele keskkonnale, et toetada digitaalse ühtse turu tekkimist. Tehnoloogia 
areng viimasel kahel aastakümnel on muutnud oluliselt nii võrguteenuste ulatust kui ka 
tarbijate käitumist võrgus, mistõttu on tekkinud vajadus ajakohastada vähemalt osa 
olemasolevaid eeskirju, millest mõni kehtib alates 2001. aastast.

Autoriõiguse aluspõhimõtted, nagu kaitstuse kõrge taseme ning loojate ja esitajate õiglase 
tasustamise vajadus, on ka praegu väga asjakohased ning neist tuleb lähtuda ka edaspidi, kuna 
tänu sellele on Euroopa Liidul olnud võimalik säilitada rikkalikku kultuurilist mitmekesisust, 
mis on tänaseni üks meie hinnalisemaid eeliseid muu maailma ees. Ent autoriõigustega 
kaitstud teoste alusel pakutavate digitaalteenuste areng on tekitanud õiguste omajatele väga 
suuri raskusi oma teoste levitamise nõuetekohase kontrollimise ja nende eest õiglase tasu 
saamisel.

Samas kehtestati infoühiskonna direktiivis (2001/29/EÜ) autoriõigusega kaitstud teoste 
õiguspärase kasutamise kaitse tagamiseks vabatahtlike erandite ja piirangute loend, millega 
määratletakse kindlaks, millistel juhtudel ei ole õiguste omaja eelnev nõusolek tema teoste 
kasutamiseks vajalik. Need erandid on määratletud üldjoontes, tehnoloogiliselt neutraalsed ja 
vabatahtlikud, et võimaldada liikmesriikidel neid kohandada vastavalt oma riigi eripärale ja 
kultuuripoliitikale. Kuigi erandid on vabatahtlikud, rakendatakse neid enamasti 
liikmesriikides ja need on osutunud tõhusaks vaatamata sellele, et mõne erandi rakendamine 
digitaalses keskkonnas on tekitanud teatavaid kahtlusi.

Nende vaatluste põhjal otsustas komisjon olemasolevad eeskirjad säilitada, sest need on 
endiselt asjakohased, ja lahendada digitaalsest revolutsioonist tulenevad konkreetsed, eriti 
piiriülese mõjuga probleemid, kohustuslike erandite sätestamise teel, millega täiendatakse 
infoühiskonna direktiivis sätestatud erandeid.

Käesolev ettepanek keskendub seetõttu kolmele sambale, millest igaüks käsitleb oma 
valdkonnas ilmnenud probleeme:

Esimene sammas toetab avaliku huvi tegevusi, nagu teadus, haridus ja kultuuripärandi 
säilitamine, mille autoriõigusega kaitstud teoste kasutamine on igapäevaselt vajalik. 
Kehtestatakse kohustuslikud erandid, mis tagavad kasusaajate õiguskindluse teoste digitaalsel 
kasutamisel.

Teise samba eesmärk on aidata sisutootmise sektoris lahendada keerukaid probleeme 
litsentsiläbirääkimistel ja saada läbirääkimiste tulemusel võimalikult õiglast tasu oma teoste 
kasutamisõiguse eest nende massilisel levitamisel võrguteenuste kaudu. Selleks annab 
komisjon olulisi selgitusi e-kaubanduse direktiivis (2000/31/EÜ) määratletud infoühiskonna 
teenuste vastutuskorra kohta, kui sellised teenused säilitavad ja pakuvad juurdepääsu suurele 
hulgale kaitstud teostele, mille nende kasutajad on üles laadinud. Sellistel juhtudel peaksid 
infoühiskonna teenusepakkujad sõlmima õiguste omajatega litsentsilepingud ning kehtestama 
proportsionaalsed ja asjakohased meetmed asjaomaste teoste kaitsmiseks koostöös õiguste 
omajatega.
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Kolmas ja viimane sammas on mõeldud autorite ja nende lepingupartnerite vaheliste suhete 
tasakaalustamiseks. Õiguste üleandmine või kasutuslitsentsi andmine autorite ja esitajate 
poolt oma lepingupartneritele on normaalne ja üldtunnustatud tava, mis tagab loomingu 
rahastamise. Ent autorid ja esitajad ei saa alati juurdepääsu andmetele oma teoste edasise 
kasutamise, reklaamimise ja tuluteenimise kohta, mistõttu on neil raske kindlaks teha, kas 
nende tasu vastab asjaomase töö tegelikule edule. Seetõttu käsitletakse komisjoni ettepanekus 
läbipaistvuse kohustust, tasude kohandamise võimalust ja vaidluste lahendamise mehhanismi.

Arvamuse koostaja üldine seisukoht

Arvamuse koostaja toetab Euroopa Komisjoni ettepaneku suunda ja probleemist lähtuvat 
lähenemisviisi ning leiab, et kuigi enamikule juhtumitele saab kohaldada kehtivaid 
autoriõiguse reegleid, on vaja konkreetseid täiendavaid norme, milles arvestatakse 
autoriõigusega kaitstud teoste digitaalse kasutamise eripära.

Muudatuste eesmärk on selgitada ja täpsustada paljusid komisjoni ettepaneku sätteid ning 
mõnda neist tugevdada, kui see on põhjendatud ja võimalik. Samal ajal soovib arvamuse 
koostaja tunnustada tarbijakäitumise arenguid ja pakkuda kindlustunnet mõne digitaalse 
revolutsiooni käigus tekkinud uue kasutusviisi ja tava suhtes.

Arvamuse koostaja hinnangul jagunevad muudatusettepanekud nelja peamise eesmärgi vahel.

1. Õiguskindluse tagamine seoses uute erandite ja piirangutega

Arvamuse koostaja toetab käesolevas direktiivis sätestatud uusi kohustuslikke erandeid ja 
piiranguid, mille eesmärk on toetada avaliku huvi tegevusi nagu haridus, teadus või 
kultuuripärandi säilitamine. Tõepoolest, võimalik kasu kogu ühiskonnale ja piiriülese 
tegevuse arengule õigustab sellist ühtlustamist ning sätestatud erandite ja piirangute ulatus on 
piisavalt täpne, et kaitsta asjaomaste õiguste omajaid ebaproportsionaalse kahju eest.

Siiski ei taga praegune ettepanek arvamuse koostaja hinnangul täielikku õiguslikku selgust 
iga erandi kaasatud poolte koormuse osas, mis ohustaks nende tõhusust ja takistaks nende 
ühtlustatud kohaldamist Seetõttu on arvamuse koostaja täpsustanud erandite asjaomaste 
poolte kohustusi, et vähendada õiguste omajate kahjustamise ohtu (artikkel 3), tagada 
kindlustunne litsentside või erandite kasutamisel (artikkel 4) ja tagada ühiste tavade 
rakendamine (artikkel 5).

2. Platvormide kohustuste selgitamine ja õiguste omajatega õiglase koostöö 
tagamine

Arvamuse koostaja toetab täielikult ettepaneku eesmärki ja lähenemist teatavate 
infoühiskonna teenuste kategooriate staatuse selgitamiseks viisil, mis on kooskõlas ja 
täiendab e-kaubanduse direktiivi.

Siiski leiab arvamuse koostaja, et ettepanek ei määra piisavalt täpselt kindlaks teenuste 
ulatust, mis kuuluvad käesoleva direktiivi artiklis 13 sätestatud nõuete kohaldamisalasse, 
mistõttu põhjustab see õiguslikku ebakindlust. Samuti ei ole arvamuse koostaja hinnangul 
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õiguste omajate ja kõnealuste teenuste vastastikuste kohustuste ulatus, olemus ja alused 
piisavalt selged.

Seepärast täpsustatakse arvamuses infoühiskonna teenusepakkujate kohustusi vastavalt 
direktiivi artiklile 13. Selle asemel, et keskenduda üksnes teenuse tehnilistele omadustele (s.o 
talletamise mõiste), seatakse arvamuses teenusega seotud kohustused sõltuvusse asjaolust, kas 
sellega edastatakse üldsusele sisu või mitte. 

Kui infoühiskonna teenusepakkujad talletavad autoriõigusega kaitstud teoseid või muud 
materjali ja/või võimaldavad juurdepääsu sellele, minnes seega kaugemale pelgast füüsiliste 
abivahendite pakkumisest ja üldsusele edastamisest, tuleb neil sõlmida seda taotlevate õiguste 
omajatega litsentsilepingud. Kui lepinguid ei ole või kui teenuste suhtes kohaldatakse e-
kaubanduse direktiivi kohast vastutusest vabastamist, on teenuspakkujad siiski kohustatud 
võtma meetmeid, et takistada autoriõigusega kaitstud sisu ebaseaduslikku kasutamist. See 
lähenemisviis peaks tagama käesoleva direktiivi tõhususeks vajaliku õiguskindluse.

Asjaomaste platvormide ja õiguste omajate parema ja ausama koostöö tagamiseks pakub 
arvamuse koostaja vaidluste lahendamiseks alternatiivset mehhanismi, mis näeb ette 
liikmesriikide poolt määratud erapooletu asutuse abi võimalike probleemide lahendamisel.

3. Uue samba loomine tarbijate õiguspäraste toimingute kaitseks

Arvamuse koostaja arvates ei ole ettepanekus tunnustatud tarbijate kui nüüdseks digitaalse 
keskkonna hõivanud teenuse kasutajate seisundit. Selles ei ole neil enam üksnes passiivne 
roll, vaid nad on muutunud aktiivseks osalejaks ja on nüüd nii digitaalse ökosüsteemi sisu 
allikaks kui ka vastuvõtjaks. Tõepoolest, infoühiskonna teenuste ülesehitus, ärimudel ja 
optimeerimine on rajatud oma kasutajate kaksikrollile. Ka õiguslikust seisukohast ei ole 
arvamuse koostaja arvates digitaalteenuste kasutajatel kehtivate autoriõiguste normide, 
eelkõige erandite ja piirangute osas õiguskindlust ning kõnealune olukord vajab erilist 
lähenemist.

Seepärast täiendatakse arvamuses kehtivat tsiteerimise erandit uue erandiga, mis hõlmab 
autoriõigusega kaitstud teose või muu materjali tsitaatide ja väljavõtete proportsionaalset 
digitaalset mittekaubanduslikku kasutamist üksikkasutaja poolt. Ilma et see mõjutaks 
artikli 13 kohaldamist, võivad liikmesriigid näha ette erandi kasutajate poolt üles laaditud 
sisule, kui seda kasutatakse näiteks kriitika, arvustuse, illustratsiooni, karikatuuri, paroodia 
või pastiši eesmärgil.

Lõpuks on arvamuse koostaja tugevdanud artiklis 13 sätestatud kaebuste lahendamise ja kahju 
hüvitamise mehhanismi, et tagada kasutajatele menetluses õiguskindluse miinimumtase.

4. Autorite ja esitajate võimalused oma õiguste tõhusaks kaitsmiseks

Arvamuse koostaja peab tervitatavaks ettepanekus tehtud jõupingutusi tugevdada autorite ja 
esitajate õigusi. Et vältida kõhklusi, mis võivad autoreid ja esitajaid sundida loobuma oma 
õiguste kaitsmisest, pakub arvamuse koostaja välja võimaluse, mille kohaselt autorite, 
esitajate ja nende lepingupartnerite vaheliste vaidluste lahendamist võib algatada kas 
individuaalselt või kollektiivselt.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Digitehnoloogia kiire areng on 
jätkuvalt muutmas teoste ja muu kaitstud 
materjali loomist, tootmist, levitamist ja 
kasutamist. Esile kerkivad uued ärimudelid 
ja osalejad. Eesmärgid ja põhimõtted, mis 
on sätestatud Euroopa Liidu autoriõiguse 
raamistikus, on endiselt ajakohased. Siiski 
püsib õiguskindlusetus nii õiguste omajate 
kui ka kasutajate jaoks teatavate 
kasutusviiside puhul, sealhulgas teoste või 
muu materjali piiriülene kasutus 
digikeskkonnas. Nagu on sätestatud 
komisjoni teatises „Autoriõiguse 
euroopalikuma ja aja nõuetele vastava 
raamistiku suunas“,26 on mõnes valdkonnas 
vaja kohandada ja täiendada kehtivat liidu 
autoriõiguse raamistikku. Käesoleva 
direktiiviga nähakse ette eeskirjad 
teatavate erandite ja piirangute 
kohandamiseks digitaalse ja piiriülese 
keskkonnaga, samuti meetmed, et 
hõlbustada teatavaid litsentsimistavasid 
seoses enam mitteturustatavate teoste 
levitamisega ning audiovisuaalteoste 
kättesaadavust nõudevideoplatvormide 
kaudu, eesmärgiga tagada laialdasem 
ligipääs sisule. Selleks et saavutada 
autoriõiguse seisukohast hästi toimiv turg, 
tuleks kehtestada eeskirjad, mis käsitlevad 
väljaannetega seotud õigusi, nende 
internetiteenuste osutajate kasutusõigusi, 
kes säilitavad ja võimaldavad ligipääsu 
suurele hulgale kasutajate poolt üles 
laaditud teostele ja muule materjalile, ning 
autorite ja esitajate lepingute läbipaistvust.

(3) Digitehnoloogia kiire areng on 
jätkuvalt muutmas teoste ja muu kaitstud 
materjali loomist, tootmist, levitamist ja 
kasutamist. Asjaomaste õigusaktide 
tulevikukindlus on äärmiselt oluline, et 
mitte takistada tehnoloogia arengut. Esile 
kerkivad uued ärimudelid ja osalejad. 
Eesmärgid ja põhimõtted, mis on sätestatud 
Euroopa Liidu autoriõiguse raamistikus, on 
endiselt ajakohased. Siiski püsib 
õiguskindlusetus nii õiguste omajate kui ka 
kasutajate jaoks teatavate kasutusviiside 
puhul, sealhulgas teoste või muu materjali 
piiriülene kasutus digikeskkonnas. Nagu on 
sätestatud komisjoni teatises „Autoriõiguse 
euroopalikuma ja aja nõuetele vastava 
raamistiku suunas“26, on mõnes valdkonnas 
vaja kohandada ja täiendada kehtivat liidu 
autoriõiguse raamistikku. Pidevalt 
muutuvas digikeskkonnas peaks komisjon 
uurima kõiki võimalikke meetmeid, et 
hoida ära autoriõigusega hõlmatud 
visuaalse ja audiovisuaalse sisu 
ebaseaduslikku kasutamist ärilistel 
eesmärkidel manustamis- või kohandatud 
kaadri tehnika abil. Peale selle nähakse
käesoleva direktiiviga ette eeskirjad 
teatavate erandite ja piirangute 
kohandamiseks digitaalse ja piiriülese 
keskkonnaga, samuti meetmed, et 
hõlbustada teatavaid litsentsimistavasid 
seoses enam mitteturustatavate teoste 
levitamisega ning audiovisuaalteoste 
kättesaadavust nõudevideoplatvormide 
kaudu, eesmärgiga tagada laialdasem 
ligipääs sisule. Selleks et saavutada 
autoriõiguse seisukohast hästi toimiv turg, 
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tuleks kehtestada eeskirjad, mis käsitlevad 
väljaannetega seotud õigusi, nende 
internetiteenuste osutajate kasutusõigusi, 
kes säilitavad ja võimaldavad ligipääsu 
suurele hulgale kasutajate poolt üles 
laaditud teostele ja muule materjalile, ning 
autorite ja esitajate lepingute läbipaistvust.

_________________ _________________

26COM(2015) 626 (final). 26COM(2015) 626 (final).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Vaatamata asjaolule, et selliste 
teenuste abil nagu kasutajate poolt üles 
laaditud sisu platvormid ja sisu 
koondavad teenused tarbitakse tänapäeval 
loomesisu rohkem kui kunagi varem, ei 
ole loomesektori tulud võrreldavalt 
suurenenud. Seetõttu on tekkinud 
niinimetatud väärtuslõhe, mille tagajärjel 
platvormiteenused saavad endale 
kultuuri- ja loometööde väärtuse, mis 
võetakse ära loojatelt. Väärtuse 
ülekandumine on tekitanud ebatõhusa ja 
ebaõiglase turu ning ohustab pikas 
perspektiivis liidu kultuuri- ja 
loomemajandust ja digitaalse ühtse turu 
edukust. Kohustustest tehtavaid erandeid 
tuleks seetõttu kohaldada ainult tõeliselt 
neutraalsete ja passiivsete 
internetiteenuste osutajate suhtes, mitte 
aga teenuste suhtes, millel on loojate 
arvelt sisu levitamisel, reklaamimisel ja 
rahaks tegemisel täita aktiivne roll.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teadusuuringute, hariduse ja 
kultuuripärandi säilitamise valdkonnas 
võimaldab digitehnoloogia uusi 
kasutusviise, mis ei ole selgelt hõlmatud 
erandeid ja piiranguid käsitlevate kehtivate 
liidu eeskirjadega. Lisaks võib direktiivides 
2001/29/EÜ, 96/9/EÜ ja 2009/24/EÜ 
sätestatud erandite vabatahtlikkus 
nimetatud valdkondades negatiivselt 
mõjutada siseturu toimimist. See on eriti 
asjakohane seoses piiriülese kasutusega, 
mis muutub digikeskkonnas üha 
olulisemaks. Kehtivates liidu õigusaktides 
sätestatud erandeid ja piiranguid, mis on 
seotud teadusuuringute, õppetöö ja 
kultuuripärandi säilitamisega, tuleks 
seetõttu uuesti hinnata, võttes arvesse neid 
uusi kasutusviise. Kasutusele tuleks võtta 
kohustuslikud erandid ja piirangud, mis 
käsitlevad kasutamist seoses teksti- ja 
andmekaevetehnoloogiatega 
teadusuuringute valdkonnas, kasutamist 
illustreeriva materjalina õppetöös ja 
kultuuripärandi säilitamist. Kasutusviiside 
puhul, mis ei ole hõlmatud käesolevas 
direktiivis sätestatud erandite ja 
piirangutega, tuleks jätkuvalt kohaldada 
liidu õiguses olemasolevaid erandeid ja 
piiranguid. Direktiive 96/9/EÜ ja 
2001/29/EÜ tuleks kohandada.

(5) Teadusuuringute, hariduse ja 
kultuuripärandi säilitamise valdkonnas 
võimaldab digitehnoloogia uusi 
kasutusviise, mis ei ole selgelt hõlmatud 
erandeid ja piiranguid käsitlevate kehtivate 
liidu eeskirjadega. Lisaks võib direktiivides 
2001/29/EÜ, 96/9/EÜ ja 2009/24/EÜ 
sätestatud erandite vabatahtlikkus 
nimetatud valdkondades negatiivselt 
mõjutada siseturu toimimist. See on eriti 
asjakohane seoses piiriülese kasutusega, 
mis muutub digikeskkonnas üha 
olulisemaks. Kehtivates liidu õigusaktides 
sätestatud erandeid ja piiranguid, mis on 
seotud teadusuuringute, õppetöö, kaug- ja
kombineeritud õppe ning kultuuripärandi 
säilitamisega, tuleks seetõttu uuesti 
hinnata, võttes arvesse neid uusi 
kasutusviise. Kasutusele tuleks võtta 
kohustuslikud erandid ja piirangud, mis 
käsitlevad kasutamist seoses teksti- ja 
andmekaevetehnoloogiatega 
teadusuuringute valdkonnas, kasutamist 
illustreeriva materjalina õppetöös ja 
kultuuripärandi säilitamist. Kasutusviiside 
puhul, mis ei ole hõlmatud käesolevas 
direktiivis sätestatud erandite ja 
piirangutega, tuleks jätkuvalt kohaldada 
liidu õiguses olemasolevaid erandeid ja 
piiranguid. Direktiive 96/9/EÜ ja 
2001/29/EÜ tuleks vastavalt kohandada.
Mõiste „teadusuuringud“ hõlmab 
käesoleva direktiivi tähenduses nii 
loodusteadusi kui ka humanitaarteadusi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liidu õigusaktides on juba 
sätestatud teatavad erandid ja piirangud, 
mis hõlmavad kasutamist teadustöö 
eesmärgil ning mida võiks kohaldada 

(9) Liidu õigusaktides on juba 
sätestatud teatavad erandid ja piirangud, 
mis hõlmavad kasutamist teadustöö 
eesmärgil ning mida võiks kohaldada 
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teksti- ja andmekaeve suhtes. Need erandid 
ja piirangud on siiski vabatahtlikud ja neid 
ei ole täielikult kohandatud tehnoloogia 
kasutamisega teadusuuringutes. Kui 
teadlastel on seaduslik juurdepääs
infosisule, nt publikatsioonide tellimuste 
kaudu või avatud juurdepääsu litsentsiga, 
võivad litsentside tingimused välistada 
teksti- ja andmekaeve. Kuna teadustegevus 
toimub üha enam digitehnoloogia abil, 
tekib oht, et liidu konkurentsipositsioon 
teadusruumina kannatab, kui ei võeta 
meetmeid, et lahendada õiguskindlusetus 
seoses teksti- ja andmekaevega.

teksti- ja andmekaeve suhtes. Need erandid 
ja piirangud on siiski vabatahtlikud ja neid 
ei ole täielikult kohandatud tehnoloogia 
kasutamisega teadusuuringutes. Kui 
teadlased on saanud seadusliku 
juurdepääsu infosisule, nt 
publikatsioonide tellimuste kaudu või 
avatud juurdepääsu litsentsiga, võivad 
litsentside tingimused välistada teksti- ja 
andmekaeve. Kuna teadustegevus toimub 
üha enam digitehnoloogia abil, tekib oht, et 
liidu konkurentsipositsioon teadusruumina 
kannatab, kui ei võeta meetmeid, et 
lahendada õiguskindlusetus seoses teksti-
ja andmekaevega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selline õiguskindlusetus tuleb 
lahendada, nähes ette kohustusliku erandi 
seoses reprodutseerimisõigusega ja 
õigusega keelata andmebaasi väljavõte. 
Uus erand ei tohiks mõjutada olemasolevat 
kohustuslikku erandit ajutise 
reprodutseerimise suhtes, mis on sätestatud 
direktiivi 2001/29 artikli 5 lõikes 1, mille 
kohaldamist tuleks jätkata teksti- ja 
andmekaeve meetodite puhul, millega ei 
kaasne koopiate valmistamine, mis läheb 
kaugemale selle erandi ulatusest. 
Teadusasutused peaksid samuti saama 
kasutada erandit, kui nad loovad avaliku ja 
erasektori partnerlussuhteid.

(10) Selline õiguskindlusetus tuleb 
lahendada, nähes ette kohustusliku erandi 
seoses reprodutseerimisõigusega ja 
õigusega keelata andmebaasi väljavõte. 
Uus erand ei tohiks mõjutada olemasolevat 
kohustuslikku erandit ajutise 
reprodutseerimise suhtes, mis on sätestatud 
direktiivi 2001/29 artikli 5 lõikes 1, mille 
kohaldamist tuleks jätkata teksti- ja 
andmekaeve meetodite puhul, millega ei 
kaasne koopiate valmistamine, mis läheb 
kaugemale selle erandi ulatusest. Teksti ja 
andmekaeveks vajaliku sisu 
põhjendamatu levitamise vältimiseks, 
peaks teadusasutustel olema lubatud 
teadusuuringu tegemiseks vajaliku aja 
jooksul talletada ja säilitada turvalisel 
viisil teoste või muu materjali 
reproduktsioone, mis on saadud uue 
erandi kohaselt. Teksti- ja andmekaeve 
eesmärgil reprodutseeritud teosed ja muu 
materjal tuleks kustutada, kui kõik 
teadusuuringuks vajalikud toimingud on 
tehtud. Teadusasutused peaksid samuti 
saama kasutada erandit, kui nad sõlmivad 
avaliku ja erasektori partnerlussuhteid 
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tingimusel, et partnerluse raames toimunud 
teksti- ja andmekaeve on otseselt seotud 
asjaomase partnerluse raames tehtud
teadusuuringu eesmärkidega. Avaliku ja 
erasektori partnerluse puhul on vajalik, et 
erandi kohaselt kasutatavad 
autoriõigusega kaitstud teosed või muud 
materjalid on juba seaduslikult 
omandatud erasektori partner.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Pidades silmas juurdepääsutaotluste 
ning teoste ja muu materjali allalaadimiste 
potentsiaalselt suurt arvu, peaks õiguste 
omajatel olema lubatud võtta meetmeid, 
kui on olemas risk, et süsteemide või 
andmebaaside, kus teosed või muu materjal 
on majutatud, turvalisus ja terviklikkus 
seataks ohtu. Kõnealused meetmed ei
tohiks ületada seda, mis on vajalik, et 
tagada süsteemi turvalisus ja terviklikkus, 
ning need ei tohiks takistada erandi tõhusat 
kohaldamist.

(12) Pidades silmas juurdepääsutaotluste 
ning teoste ja muu materjali allalaadimiste 
potentsiaalselt suurt arvu, peaks õiguste 
omajatel olema lubatud võtta meetmeid, 
näiteks isikusamasuse kinnitus, kui on 
olemas risk, et selliste süsteemide või 
andmebaaside, kus teosed või muu materjal 
on majutatud, turvalisus ja terviklikkus 
võivad sattuda ohtu. Kõnealused meetmed 
peaksid olema proportsionaalsed ega
tohiks ületada seda, mis on vajalik, et 
tagada süsteemi turvalisus ja terviklikkus, 
ning need ei tohiks takistada erandi tõhusat 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Puudub vajadus näha ette õiguste 
omajatele hüvitise maksmine seoses 
käesoleva direktiiviga kehtestatud teksti-
ja andmekaeve erandi kasutamisega, 
kuna erandi olemuse ja ulatuse tõttu 
peaks kahju olema minimaalne.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 
lõike 3 punkt a võimaldab liikmesriikidel 
kehtestada erandi või piirangu 
reprodutseerimisõigusele, üldsusele 
edastamise ja üldsusele kättesaadavaks 
tegemise puhul, mille ainsaks eesmärgiks 
on muu hulgas kasutamine illustreeriva 
materjalina õppetöös. Lisaks on direktiivi 
96/9/EÜ artikli 6 lõike 2 punktis b ja artikli 
9 punktis b lubatud kasutada andmebaase 
väljavõtete tegemiseks või nende sisu 
olulise osa taaskasutamiseks, kui seda 
kasutatakse illustreeriva materjalina 
õppetöös. On ebaselge, kuidas tuleks 
kõnealuseid erandeid ja piiranguid 
kasutada digikeskkonnas. Lisaks puudub 
selgus, kas neid erandeid ja piiranguid 
kohaldatakse olukordades, kui õpe toimub 
veebis ja seega distantsilt. Lisaks ei ole 
olemasolevas raamistikus sätestatud 
piiriülene mõju. Selline olukord võib 
pärssida digitaalselt toetatavat 
õppetegevust ja kaugõpet. Seepärast on 
vaja kehtestada uus kohustuslik erand või 
piirang tagamaks, et haridusasutused 
saaksid täieliku õiguskindluse olukordades, 
kus digiõppe käigus kasutatakse teoseid või 
muud materjali, sealhulgas interneti kaudu 
ja piiriüleselt.

(14) Direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 
lõike 3 punkt a võimaldab liikmesriikidel
kehtestada erandi või piirangu 
reprodutseerimisõigusele, üldsusele 
edastamise ja üldsusele kättesaadavaks 
tegemise puhul, mille ainsaks eesmärgiks 
on muu hulgas kasutamine illustreeriva 
materjalina õppetöös. Lisaks on direktiivi 
96/9/EÜ artikli 6 lõike 2 punktis b ja artikli 
9 punktis b lubatud kasutada andmebaase 
väljavõtete tegemiseks või nende sisu 
olulise osa taaskasutamiseks, kui seda 
kasutatakse illustreeriva materjalina 
õppetöös. On ebaselge, kuidas tuleks 
kõnealuseid erandeid ja piiranguid 
kasutada digikeskkonnas. Lisaks puudub 
selgus, kas neid erandeid ja piiranguid 
kohaldatakse olukordades, kui õpe toimub 
veebis ja seega distantsilt. Lisaks ei ole 
olemasolevas raamistikus sätestatud 
piiriülene mõju. Selline olukord võib 
pärssida digitaalselt toetatavat 
õppetegevust ja kaugõpet, mis võib 
toimuda väljaspool traditsioonilist 
formaalset õpikeskkonda ja hõlmata 
paljusid teenusepakkujaid. Seepärast on 
vaja kehtestada uus kohustuslik erand või 
piirang tagamaks, et haridusasutused ja 
liikmesriikides õpetamistegevuseks 
sertifitseeritud üksused saaksid täieliku 
õiguskindluse olukordades, kus digiõppe 
käigus kasutatakse teoseid või muud 
materjali, sealhulgas interneti kaudu ja 
piiriüleselt.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kuigi piiriülese hariduse ja 
kaugõppe programme töötatakse enamasti 
välja kõrghariduse tasemel, kasutatakse 
digitaalseid vahendeid ja ressursse üha 
enam hariduse kõigil tasanditel, et eelkõige 
parandada ja täiendada õpikogemust. 
Käesoleva direktiiviga kehtestatavast 
erandist või piirangust peaksid kasu saama 
kõik haridusasutused nii alg-, kesk-, kutse-
kui ka kõrghariduse tasemel ning seda 
ulatuses, mil määral toimub nende 
haridusalane tegevus mitteärilisel 
eesmärgil. Haridusasutuse 
organisatsiooniline struktuur või 
rahastamisvahendid ei ole otsustavad, et 
määrata kindlaks tegevuse mitteäriline 
iseloom.

(15) Kuigi piiriülese hariduse ja 
kaugõppe programme töötatakse enamasti 
välja kõrghariduse tasemel, kasutatakse 
digitaalseid vahendeid ja ressursse üha 
enam hariduse kõigil tasanditel, et eelkõige 
parandada ja täiendada õpikogemust. 
Käesoleva direktiiviga kehtestatavast 
erandist või piirangust peaksid kasu saama 
kõik selles liikmesriigis tunnustatud 
haridusasutused, kus nad on asutatud ja 
tegutsevad nii alg-, kesk-, kutse- kui ka 
kõrghariduse tasemel, samuti kõik selles 
liikmesriigis sertifitseeritud üksused, mis 
on asutatud konkreetse õpetamistegevuse 
eesmärgil, ning seda ulatuses, mil määral 
toimub nende haridusalane tegevus 
mitteärilisel eesmärgil. Haridusasutuse või 
sertifitseeritud üksuse organisatsiooniline 
struktuur või rahastamisvahendid ei ole 
otsustavad tegevuse mitteärilise iseloomu 
kindlaksmääramisel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Erand või piirang peaks hõlmama 
teoste ja muu materjali digitaalset 
kasutamist, näiteks teoste osade või 
väljavõtete kasutamist, et toetada, rikastada 
või täiendada õpetamist, sealhulgas sellega 
seotud õpitegevusi. Teoste või muu 
materjali kasutamine erandi või piirangu 
raames peaks aset leidma ainult 
haridusasutuste vastutusel toimuva 
õpetamis- ja õppimistegevuse kontekstis, 
sealhulgas eksamite ajal, ning piirduma 
sellega, mis on vajalik selliste tegevuste 
läbiviimiseks. Erand või piirang peaks 
hõlmama nii digivahenditega kasutamist 
klassis kui ka veebipõhist kasutust 
haridusasutuse turvalise võrgu kaudu, 
millele juurdepääs peaks olema kaitstud, 

(16) Erand või piirang peaks hõlmama 
teoste ja muu materjali digitaalset 
kasutamist, näiteks teoste osade või 
väljavõtete, v.a noodid, kasutamist, et 
toetada, rikastada või täiendada õpetamist, 
sealhulgas sellega seotud õpitegevusi. 
Liikmesriikidel tuleks lubada kehtestada 
vajalikud piirangud teatava kategooria 
kaitstud teoste või muu materjali hulgale, 
mida võib kasutada, kui nende piirangute 
puhul on tagatud õiglane tasakaal 
kasutajate ja õiguste omajate vajaduste ja 
õigustatud huvide vahel. Teoste, muu 
materjali või nende väljavõtete kasutamine 
erandi või piirangu raames peaks aset 
leidma ainult haridusasutuste või 
sertifitseeritud üksuste vastutusel toimuva 



AD\1133335ET.docx 13/59 PE595.591v03-00

ET

eelkõige autentimismenetlustega. Erandit 
või piirangut tuleb mõista nii, et see 
hõlmab puuetega inimeste konkreetseid 
ligipääsuvajadusi seoses teoste 
kasutamisega illustreeriva materjalina 
õppetöös.

õpetamis- ja õppimistegevuse kontekstis, 
sealhulgas eksamite ajal, ning piirduma 
sellega, mis on vajalik selliste tegevuste 
läbiviimiseks. Erand või piirang peaks 
hõlmama nii digivahenditega kasutamist 
õpetamis- ja õppimistegevuse kohas, 
kaasa arvatud juhul, kui see toimub 
väljaspool seda läbiviiva õppeasutuse või 
sertifitseeritud üksuse ruume, kui ka 
veebipõhist kasutust haridusasutuse või 
sertifitseeritud üksuse turvalise võrgu 
kaudu, millele juurdepääs peaks olema 
kaitstud, eelkõige autentimismenetlustega. 
Erandit või piirangut tuleb mõista nii, et 
see hõlmab puuetega inimeste konkreetseid 
ligipääsuvajadusi seoses teoste 
kasutamisega illustreeriva materjalina 
õppetöös.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teoste ja muu materjali kasutamise 
hõlbustamiseks kehtib mitmes liikmesriigis 
muu kord, mis põhineb direktiivis 
2001/29/EÜ sätestatud erandil või 
litsentsilepingul, mis hõlmab muid 
kasutusviise. Selline kord on tavaliselt 
välja töötatud, võttes arvesse 
haridusasutuste vajadusi ning erinevaid 
haridustasandeid. Arvestades, et on 
hädavajalik ühtlustada uue kohustusliku 
erandi või piirangu reguleerimisala seoses 
piiriülese õppetegevusega digitaalses 
keskkonnas, võivad rakendamise 
üksikasjad liikmesriigiti erineda, kui need 
ei takista erandi või piirangu tõhusat 
kohaldamist või piiriülest kasutust. See 
peaks võimaldama liikmesriikidel lähtuda 
olemasolevast riigi tasandil kokku lepitud 
korrast. Eelkõige võivad liikmesriigid 
otsustada erandi või piirangu kohaldamisel 
lähtuda täielikult või osaliselt adekvaatsete 
litsentside kättesaadavusest, mis hõlmavad 
vähemalt samu kasutusalasid, mis on 

(17) Teoste ja muu materjali kasutamise 
hõlbustamiseks kehtib mitmes liikmesriigis 
muu kord, mis põhineb direktiivis 
2001/29/EÜ sätestatud erandil või 
litsentsilepingul, mis hõlmab muid 
kasutusviise. Selline kord on tavaliselt 
välja töötatud, võttes arvesse 
haridusasutuste vajadusi ning erinevaid 
haridustasandeid. Arvestades, et on 
hädavajalik ühtlustada uue kohustusliku 
erandi või piirangu reguleerimisala seoses 
piiriülese õppetegevusega digitaalses 
keskkonnas, võivad rakendamise 
üksikasjad liikmesriigiti erineda, kui need 
ei takista erandi või piirangu tõhusat 
kohaldamist või piiriülest kasutust. See 
peaks võimaldama liikmesriikidel lähtuda 
olemasolevast riigi tasandil kokku lepitud 
korrast. Eelkõige võivad liikmesriigid 
otsustada erandi või piirangu kohaldamisel 
lähtuda täielikult või osaliselt adekvaatsete 
litsentside kättesaadavusest, mis hõlmavad 
vähemalt samu kasutusalasid, mis on 
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lubatud erandi raames. See mehhanism 
võimaldab näiteks anda eelise nende 
materjalide litsentsidele, mis on mõeldud 
peamiselt haridusturu jaoks. Välistamaks, 
et selline mehhanism tekitab
õiguskindlusetust või haridusasutustele 
halduskoormust, peaksid selle 
lähenemisviisi valinud liikmesriigid võtma 
konkreetseid meetmeid, tagamaks, et 
litsentsimissüsteemid, mis võimaldavad 
teoste või muu materjali digitaalset 
kasutust illustreeriva materjalina õppetöös, 
on kergesti kättesaadavad ning et 
haridusasutused on teadlikud sellistest 
litsentsimissüsteemidest.

lubatud erandi raames. See mehhanism 
võimaldab näiteks anda eelise nende 
materjalide litsentsidele, mis on mõeldud 
peamiselt haridusturu jaoks, kus on kerge 
litsentsi saada. Välistamaks sellise 
mehhanismi tekitatud õiguskindlusetust 
või haridusasutustele halduskoormust, 
peaksid selle lähenemisviisi valinud 
liikmesriigid võtma konkreetseid 
meetmeid, tagamaks, et 
litsentsimissüsteemid, mis võimaldavad 
teoste või muu materjali digitaalset 
kasutust illustreeriva materjalina õppetöös, 
on kergesti kättesaadavad ning et 
haridusasutused ja õpetamistegevuseks 
sertifitseeritud üksused on teadlikud 
sellistest litsentsimissüsteemidest. Selliste 
litsentside olemasolu ja kättesaadavuse 
tagamiseks saajatele peaksid liikmesriigid 
kasutama või arendama vajalikke 
vahendeid, näiteks koondportaal või 
andmebaas.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Selleks et tagada õiguskindlus 
juhul, kui liikmesriik otsustab seada 
erandi kohaldamise sõltuvusse piisavate 
litsentside kättesaadavusest, on vaja 
täpsustada, millistel tingimustel võib 
haridusasutus või õpetamistegevuseks 
sertifitseeritud üksus erandi alusel 
kasutada autoriõigusega kaitstud teost või 
muud materjali ning vastupidi, millal 
peab haridusasutuse või sertifitseeritud 
üksuse suhtes kohaldama 
litsentsisüsteemi. Seega, kui 
haridusasutus või sertifitseeritud üksus ei 
leia liikmesriigis loodud tehnilise vahendi 
abil litsentsi, mis hõlmab konkreetse 
autoriõigusega kaitstud teose või muu 
materjali kasutamist, et tagada 
litsentsimissüsteemi nähtavus 
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õpetamistegevuses kasutamise osas, peaks 
tal olema õigus sellist teost või muud 
materjali kasutada erandi ulatuses.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Seepärast peaksid liikmesriigid 
nägema ette erandi, mis võimaldab 
kultuuripärandiasutustel oma kogudes 
püsivalt olevate teoste ja muu materjali 
reprodutseerimist teoste säilitamise 
eesmärgil, et vältida tehnoloogia 
iganemisest või originaalteose 
kahjustumisest tulenevaid probleeme. 
Selline erand peaks võimaldama vajaliku 
arvu koopiate valmistamist asjakohase 
säilitamisvahendi, -viisi või -tehnoloogia 
abil teose või muu materjali mis tahes 
eluhetkel, ulatuses, mis on vajalik, et 
valmistada koopia üksnes säilitamise 
eesmärgil.

(20) Seepärast peaksid liikmesriigid 
nägema ette erandi, mis võimaldab 
kultuuripärandiasutustel oma kogudes 
püsivalt olevate teoste ja muu materjali 
reprodutseerimist teoste säilitamise 
eesmärgil, et vältida tehnoloogia 
iganemisest või originaalteose 
kahjustumisest tulenevaid probleeme, või 
nende digiteerimise eesmärgil. Selline 
erand peaks võimaldama vajaliku arvu 
koopiate valmistamist mis tahes vormis või 
kandjal asjakohase säilitamisvahendi, -
viisi või -tehnoloogia abil teose või muu 
materjali mis tahes eluhetkel, ulatuses, mis 
on vajalik, et valmistada koopia üksnes 
säilitamise eesmärgil. See erand peaks 
hõlmama nii kultuuripärandiasutusi, kes 
säilitavad teoseid või muid materjale, kui 
ka kolmandaid pooli, kellel 
kultuuripärandiasutus on palunud 
reprodutseerida teoseid või muid 
materjale erandi raames.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Tehnoloogia arengu ja muutuva 
tarbijakäitumise tulemusel on tekkinud 
uued infoühiskonna teenused, mis 
võimaldavad nende kasutajatel üles 
laadida eri vormis sisu. Selline kasutajate 
poolt üles laaditud sisu hõlmab kaitstud 
teoste või muu materjali lühikesi 
väljavõtteid või lühikesi tsitaate, mida 
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saab muuta, kombineerida või muundada. 
Kaitstud teoste või muu materjali 
väljavõtete või tsitaatide selline 
kasutamine kasutaja üles laaditud sisu 
osana illustreerimise, karikeerimise, 
parodeerimise, pastišeerimise, 
kritiseerimise või arvustamise eesmärgil 
on praegu internetis väga levinud ja kui 
see on proportsionaalne ega põhjusta
asjaomastele õiguste omajatele 
märkimisväärset majanduslikku kahju, 
võib teose kasutamist kasutaja loodud 
sisus käsitleda isegi nende teoste 
reklaamina.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Vaatamata mõningasele 
kattuvusele kehtivate erandite või 
piirangutega, ei hõlma erandite ja 
piirangute loetelu täielikult lühikesi 
väljavõtteid ja lühikesi tsitaate kaitstud 
teostest või muust materjalist, mille 
kasutajad on üles laadinud või 
kättesaadavaks teinud sisu osana, samuti 
ei ole võimalik üksnes kokkulepetega 
lahendada sellise sisu kasutamise 
küsimust. Selline olukord tekitab 
õiguskindlusetust nii kasutajatele kui ka 
õiguste omajatele ning põhjustab 
frustratsiooni ja kuritarvitusi. Seetõttu on 
vaja täiendada direktiiviga 2001/29/EÜ 
kehtestatud erandeid, eelkõige tsitaatide ja 
paroodia osas, nähes ette uue konkreetse 
erandi, millega lubatakse kasutada 
lühidalt, proportsionaalselt ja mitteärilisel 
eesmärgil kasutaja poolt üles laaditud 
sisus väljavõtteid või tsitaate kaitstud 
teostest või muust materjalist.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) Kui füüsilise isiku poolt üles 
laaditud sisu hõlmab teose või muu 
materjali lühikese väljavõtte või lühikese 
tsitaadi lühikest, proportsionaalset ja 
mittekaubanduslikku kasutamist 
õiguspärasel eesmärgil, peaks niisugune 
kasutamine kuuluma käesolevas 
direktiivis ettenähtud erandi alla. Seda 
erandit tuleks kohaldada üksnes 
teatavatel erijuhtudel, mis ei ole vastuolus 
asjaomase teose või muu materjali 
tavapärase kasutamisega ega kahjusta 
põhjendamatult õiguste omaja õigustatud 
huve. Sellise kahjustamise hindamiseks 
tuleks vajaduse korral uurida asjaomase 
sisu originaalsuse määra, kasutatud 
väljavõtte või tsitaadi pikkust ja ulatust, 
väljavõtte või tsitaadi teisejärgulisust 
asjaomase sisuga võrreldes, sisu 
professionaalsust ja majandusliku kahju 
suurust. Kõnealuse erandiga ei tohiks 
piirata asjaomase teose või muu materjali 
autori moraalseid õigusi.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 d) Infoühiskonna teenuste puhul ei 
tohiks olla võimalik kasutada enda 
huvides käesoleva direktiiviga ettenähtud 
erandit kasutajate poolt üles laetud
kaitstud teoste või muu materjali lühikeste 
väljavõtete või lühikeste tsitaatide 
kasutamise suhtes selleks, et piirata oma 
vastutust või käesoleva direktiivi artikli 13 
kohaselt õiguste omajatega sõlmitud 
lepingutest tulenevate kohustuste ulatust.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
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(22) Kultuuripärandiasutustel peaks 
olema selge raamistik enam 
mitteturustatavate teoste või muu materjali 
digiteerimiseks ja levitamiseks, sealhulgas 
piiriüleselt. Enam mitteturustatavate teoste 
kogude eripära tähendab seda, et õiguste 
omajate eelneva nõusoleku saamine võib 
olla väga keeruline. See võib tuleneda 
näiteks teoste või muu materjali vanusest, 
nende piiratud kaubanduslikust väärtusest 
või asjaolust, et need ei olnud kunagi ette 
nähtud kasutamiseks kaubanduslikul 
eesmärgil. Seepärast on vaja ette näha 
meetmed, millega lihtsustatakse 
kultuuripärandiasutuste kogudes olevate 
enam mitteturustatavate teoste õiguste 
litsentsimist, ja võimaldada seeläbi 
siseturul piiriülest mõju evivate lepingute 
sõlmimist.

(22) Kultuuripärandiasutustel peaks 
olema selge raamistik enam 
mitteturustatavate teoste või muu materjali 
digiteerimiseks ja levitamiseks, sealhulgas 
piiriüleselt. Enam mitteturustatavate teoste 
kogude eripära tähendab seda, et õiguste 
omajate eelneva nõusoleku saamine võib 
olla väga keeruline või võimatu. See võib 
tuleneda näiteks teoste või muu materjali 
vanusest, nende piiratud kaubanduslikust
väärtusest või asjaolust, et need ei olnud 
kunagi ette nähtud kasutamiseks 
kaubanduslikul eesmärgil ja nendega ei ole 
kunagi kaubeldud. Seepärast on vaja ette 
näha meetmed, millega lihtsustatakse 
kultuuripärandiasutuste kogudes olevate 
enam mitteturustatavate teoste õiguste 
litsentsimist, ja võimaldada seeläbi 
siseturul piiriülest mõju evivate lepingute 
sõlmimist.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesolevas direktiiviga ette nähtud 
raamistikus peaks liikmesriikidel olema 
vabadus valida konkreetset tüüpi 
mehhanism, mis võimaldaks enam 
mitteturustatavate teoste litsentse laiendada 
nende õiguste omajate õigustele, keda 
kollektiivse esindamise organisatsioon ei 
esinda, kooskõlas oma õiguslike 
traditsioonide, tavade või olukorraga. 
Sellised mehhanismid hõlmavad laiendatud 
kollektiivset litsentsimist ning esindatuse 
eeldust.

(23) Käesolevas direktiiviga ette nähtud 
raamistikus peaks liikmesriikidel olema 
vabadus valida konkreetset tüüpi 
mehhanism, mis võimaldaks enam 
mitteturustatavate teoste litsentse laiendada 
nende õiguste omajate õigustele, keda 
asjaomane kollektiivse esindamise 
organisatsioon ei esinda, kooskõlas oma 
õiguslike traditsioonide, tavade või 
olukorraga. Sellised mehhanismid 
hõlmavad laiendatud kollektiivset 
litsentsimist ning esindatuse eeldust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Sellise litsentsimismehhanismi 
jaoks on vaja range ja hästi toimivat 
kollektiivse esindamise süsteemi. 
Kõnealune süsteem hõlmab eelkõige head 
valitsemistava, läbipaistvust ja aruandlust, 
samuti korrapärast, hoolikat ja täpset 
tulude maksmist individuaalsete õiguste 
omajatele, nagu on ette nähtud direktiiviga 
2014/26/EL. Täiendavad asjakohased 
kaitsemeetmed peaksid olema 
kättesaadavad kõigile õiguste omajatele, 
kellel peaks olema võimalus välistada 
sellise mehhanismi kohaldamine nende 
teoste või muu materjali suhtes. Kõnealuste 
mehhanismide tingimused ei tohiks 
mõjutada nende praktilist tähtsust 
kultuuripärandiasutustele.

(24) Sellise litsentsimismehhanismi 
jaoks on vaja ranget ja hästi toimivat 
kollektiivse esindamise süsteemi ning 
liikmesriigid peaksid seda toetama. 
Kõnealune süsteem hõlmab eelkõige head 
valitsemistava, läbipaistvust ja aruandlust, 
samuti korrapärast, hoolikat ja täpset 
tulude maksmist individuaalsete õiguste 
omajatele, nagu on ette nähtud direktiiviga 
2014/26/EL. Täiendavad asjakohased 
kaitsemeetmed peaksid olema 
kättesaadavad kõigile õiguste omajatele, 
kellel peaks olema võimalus välistada 
sellise mehhanismi kohaldamine nende 
teoste või muu materjali suhtes. Kõnealuste 
mehhanismide tingimused ei tohiks 
mõjutada nende praktilist tähtsust 
kultuuripärandiasutustele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Selleks et tagada 
mitteturustatavatele teostele 
kohaldatavate litsentsimismehhanismide
vastavus ja nõuetekohane toimimine, 
õiguste omanike piisav kaitstus nende 
mehhanismide kohaldamisel, litsentside 
nõuetekohane avaldamine ja 
õiguskindluse tagamine seoses kollektiivse 
esindamise organisatsioonide 
esinduslikkusega ja teoste 
kategoriseerimisega, peaksid liikmesriigid 
toetama sektoripõhiste sidusrühmade 
dialoogi. Samuti peaksid nad vajaduse 
korral toetama dialoogi, et aidata luua 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
sektorites, kus neid veel ei ole, et kõigi 
kategooriate teoste õigused oleksid 
hõlmatud.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Hõlbustamaks audiovisuaalteoste 
litsentsimist nõudevideoplatvormide puhul, 
nõutakse käesoleva direktiiviga, et 
liikmesriigid looksid läbirääkimiste
mehhanismi, mis võimaldab pooltel, kes 
soovivad sõlmida lepingu, tugineda sellise 
erapooletu organi abile. See organ peaks 
pooltega kohtuma ning aitama kaasa 
läbirääkimistele, andes professionaalset ja 
välist nõu. Seda arvestades peaks 
liikmesriigid paika panema läbirääkimiste
mehhanismi toimimise tingimused, 
sealhulgas läbirääkimiste toetamise ajakava 
ja kestus ning kulude kandmine. 
Liikmesriigid peaksid tagama haldus- ja 
finantskoormuse proportsionaalsuse, et 
garanteerida läbirääkimisfoorumi tõhusus.

(30) Hõlbustamaks audiovisuaalteoste 
litsentsimist, konsolideeritakse tootja 
asjaomaseid õigusi õigusaktide või 
lepinguga. Et edendada kultuurilist 
mitmekesisust ja teoste kättesaadavust
nõudevideoplatvormide puhul, nõutakse 
käesoleva direktiiviga, et liikmesriigid 
looksid hõlbustamise mehhanismi, mida 
haldab liikmesriigi olemasolev või 
asutatav asutus ja mis võimaldab 
asjaomastel pooltel, kes soovivad sõlmida 
lepingu audiovisuaalteoste litsentsimise 
kohta nõudevideoplatvormide puhul, 
tugineda sellise erapooletu organi abile.
Kui läbirääkimistel osalevad pooled on 
pärit eri liikmesriikidest, peaksid nad 
eelnevalt kokku leppima, kes on pädevaks 
liikmesriigiks, kui läbirääkimiste käigus 
on vaja hõlbustamise mehhanismi. See 
organ peaks pooltega kohtuma ning aitama 
kaasa läbirääkimistele, andes 
professionaalset ja välist nõu. Seda 
arvestades peaks liikmesriigid paika 
panema hõlbustamise mehhanismi 
toimimise tingimused, sealhulgas 
läbirääkimiste toetamise ajakava ja kestuse
ning tekkivate kulude jagamise.
Liikmesriigid peaksid tagama haldus- ja 
finantskoormuse proportsionaalsuse, et 
garanteerida hõlbustamisfoorumi tõhusus. 
Selleks et soodustada audiovisuaalteoste 
pidevat kasutamist 
nõudevideoplatvormide vahendusel, 
peaksid liikmesriigid toetama autorite 
esindusorganisatsioonide, tootjate, 
nõudevideoplatvormide ja muude 
asjaomaste sidusrühmade dialoogi.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Vaba ja pluralistlik ajakirjandus on 
hädavajalik, et tagada kvaliteetne 
žurnalistika ja kodanike juurdepääs teabele. 
See annab olulise panuse avalikku arutellu 
ning demokraatliku ühiskonna toimimisse. 
Üleminek paberväljaannetelt online-
ajakirjandusele on ajakirjandusväljaannete 
kirjastajatele tekitanud probleeme oma 
väljaannete litsentsimisega internetis 
kasutamiseks ja oma investeeringute tagasi 
teenimisega. Kuna ajakirjanduse 
kirjastajaid ei tunnustata õiguste 
omajatena, on litsentsimine ja õiguskaitse 
tagamine digikeskkonnas sageli keerukas 
ja ebatõhus.

(31) Vaba ja mitmekesine ajakirjandus 
on hädavajalik, et tagada kvaliteetne ja 
õiglaselt tasustatud žurnalistika ja 
kodanike juurdepääs teabele. See annab 
olulise panuse avalikku arutellu ning 
demokraatliku ühiskonna toimimisse. 
Üleminek paberväljaannetelt online-
ajakirjandusele on ajakirjandusväljaannete 
kirjastajatele tekitanud probleeme oma 
väljaannete litsentsimisega internetis 
kasutamiseks ja oma investeeringute tagasi 
teenimisega. Internetipõhised teenused, 
nagu uudisteagregaatorid ja 
otsingumootorid on oma tegevust järjest 
enam arendanud, teenides tulu 
ajakirjandusväljaannete sisult. Seda tulu 
ei jagata õiglaselt ajakirjanike ja 
kirjastajatega. Kuna ajakirjanduse 
kirjastajaid ei tunnustata õiguste 
omajatena, on litsentsimine ja õiguskaitse 
tagamine digikeskkonnas sageli keerukas 
ja ebatõhus.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ajakirjanduse kirjastajate 
korralduslikku ja rahalist panust 
väljaannete koostamisel tuleb tunnustada ja 
veelgi ergutada, et tagada kirjastussektori 
kestlikkus. Seepärast on vaja kehtestada 
liidu tasandil ühtlustatud õiguskaitse 
paberväljaannetele seoses nende digitaalse 
kasutamisega. Sellise kaitse saab tõhusalt 
tagada, viies liidu õigusesse sisse 
autoriõigusega seotud õigused 
ajakirjandusväljaannete 
reprodutseerimiseks ja üldsusele 
kättesaadavaks tegemiseks seoses 
digitaalse kasutusega.

(32) Ajakirjanduse kirjastajate 
korralduslikku ja rahalist panust 
väljaannete koostamisel tuleb tunnustada ja 
veelgi ergutada, et tagada kirjastussektori 
kestlikkus. Seepärast on vaja kehtestada 
liidu tasandil ühtlustatud õiguskaitse 
paberväljaannetele. Sellise kaitse saab 
tõhusalt tagada, viies liidu õigusesse sisse 
autoriõigusega seotud õigused 
ajakirjandusväljaannete 
reprodutseerimiseks ja üldsusele 
kättesaadavaks tegemiseks.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Käesoleva direktiivi kohaldamiseks 
on vaja määratleda ajakirjandusväljaande 
mõiste nii, et see hõlmaks üksnes 
ajakirjanduslikke väljaandeid, mida 
teenusepakkuja avaldab korrapäraselt või 
mida ajakohastatakse perioodiliselt mis 
tahes meediakanalis informeerimise või 
meelelahutuse eesmärgil. See hõlmaks 
näiteks päevalehti, üldist või erihuvi 
pakkuvaid nädala- ja kuukirju ning 
uudisportaale. Perioodilised väljaanded, 
mida kirjastatakse teaduslikel või 
akadeemilistel eesmärkidel, näiteks 
teadusajakirjad, ei peaks olema hõlmatud 
käesoleva direktiiviga 
ajakirjandusväljaannetele tagatava 
kaitsega. Kõnealune kaitse ei laiene 
linkimisele, mis ei kujuta endast üldsusele 
edastamist.

(33) Käesoleva direktiivi kohaldamiseks 
on vaja määratleda ajakirjandusväljaande 
mõiste nii, et see hõlmaks üksnes kutselisi 
ajakirjanduslikke väljaandeid, mida 
teenusepakkuja avaldab korrapäraselt või 
mida ajakohastatakse perioodiliselt mis 
tahes meediakanalis informeerimise või 
meelelahutuse eesmärgil ja mille 
usaldusväärsus avalikkuse silmis tugineb 
teatud määral nende konkreetsele 
tootenimele. See hõlmaks näiteks 
päevalehti, üldist või erihuvi pakkuvaid 
nädala- ja kuukirju ning uudisportaale. 
Perioodilised väljaanded, mida 
kirjastatakse teaduslikel või akadeemilistel 
eesmärkidel, näiteks teadusajakirjad, ei 
peaks olema hõlmatud käesoleva 
direktiiviga ajakirjandusväljaannetele 
tagatava kaitsega. Kõnealune kaitse ei 
laiene linkimisele, kui see tegevus ei kujuta 
endast üldsusele edastamist vastavalt 
direktiivile 2001/29/EÜ.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Käesoleva direktiiviga 
ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 
antavad õigused peaksid olema sama 
ulatusega kui direktiivis 2001/29/EÜ 
sätestatud õigused reprodutseerida ja 
üldsusele kättesaadavaks teha, kui on 
tegemist digitaalsete kasutusviisidega. 
Samuti peaks nende suhtes kohaldama 
samu sätteid erandite ja piirangute kohta, 
mida kohaldatakse direktiiviga 2001/29/EÜ 
kehtestatud õiguste korral, sealhulgas erand 
tsiteerimiseks kriitikas või ülevaates, mis 

(34) Käesoleva direktiiviga 
ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 
antavad õigused peaksid olema sama 
ulatusega kui direktiivis 2001/29/EÜ 
sätestatud õigused reprodutseerida ja 
üldsusele kättesaadavaks teha. Samuti 
peaks nende suhtes kohaldama samu 
sätteid erandite ja piirangute kohta, mida 
kohaldatakse direktiiviga 2001/29/EÜ 
kehtestatud õiguste korral, sealhulgas erand 
tsiteerimiseks kriitikas või ülevaates, mis 
on sätestatud kõnealuse direktiivi artikli 5 
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on sätestatud kõnealuse direktiivi artikli 5 
lõike 3 punktis d.

lõike 3 punktis d. Käesoleva direktiiviga 
antavad õigused ei tohiks piirata autorite 
õigusi ja neid ei tohiks kohaldada 
ajakirjandusväljaannete õiguspärasele 
kasutamisele üksikkasutaja poolt 
eraviisiliselt ja mitteärilisel eesmärgil. Ilma 
et see piiraks tsitaatide õiguspärast 
kasutamist, tuleks käesoleva direktiiviga 
ajakirjandusväljaannetele tagatavat 
kaitset kohaldada sisule, mis 
genereeritakse automaatselt, luues lingi 
seotud ajakirjandusväljaandele.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Käesoleva direktiiviga 
ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 
tagatav kaitse ei tohiks mõjutada 
väljaandes sisalduvate teoste ja muu 
materjali autorite ja teiste õiguste omajate 
õigusi, sealhulgas ulatust, mil määral 
võivad autorid ja teised õiguste omajad 
kasutada oma teoseid või muud materjali 
sõltumatult väljaandest, kus need on 
avaldatud. Ajakirjandusväljaannete 
kirjastajatel ei tohiks olla võimalik 
kasutada neile tagatud kaitset autorite ja 
muude õiguste omajate vastu. See ei piira 
lepingulisi suhteid, mis sõlmitakse ühelt 
poolt ajakirjandusväljaannete kirjastajate 
ning teiselt poolt autorite ja muude õiguste 
omajate vahel.

(35) Käesoleva direktiiviga 
ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 
tagatav kaitse ei tohiks mõjutada 
väljaandes sisalduvate teoste ja muu 
materjali autorite ja teiste õiguste omajate 
õigusi, sealhulgas ulatust, mil määral 
võivad autorid ja teised õiguste omajad 
kasutada oma teoseid või muud materjali 
sõltumatult väljaandest, kus need on 
avaldatud. Ajakirjandusväljaannete
kirjastajatel ei tohiks olla võimalik 
kasutada neile tagatud kaitset autorite ja 
muude õiguste omajate vastu. See ei piira 
lepingulisi suhteid, mis sõlmitakse ühelt 
poolt ajakirjandusväljaannete kirjastajate 
ning teiselt poolt autorite ja muude õiguste 
omajate vahel. Liikmesriigid peaks olema 
võimalik näha ette, et ajakirjanduse 
kirjastajate õiguse kasutamisest saadud 
tasust antakse õiglane osa ajakirjanikele.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Ajakirjandusväljaannete, raamatute (36) Ajakirjandusväljaannete, raamatute 
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või teaduslike väljaannete kirjastajad 
tegutsevad sageli autoriõiguste üleandmise 
alusel, kasutades kas lepinguid või 
õigusnorme. Sellega seoses teevad 
kirjastajad investeeringu, lootuses kasutada 
oma väljaannetes sisalduvaid teoseid, ning 
mõnel juhul võivad nad tulust ilma jääda, 
kui kõnealuseid teoseid kasutatakse 
erandite või piirangute raames (nt 
isiklikuks tarbeks kopeerimine ja 
reprograafia). Mitmes liikmesriigis 
jagatakse nende erandite puhul hüvitised 
autorite ja kirjastajate vahel. Selleks et 
võtta arvesse kõnealust olukorda ja 
parandada kõigi osapoolte õiguskindlust, 
tuleks liikmesriikidel lubada otsustada, et 
kui autor on oma õigused kirjastajale üle 
andnud või litsentsinud või muul viisil 
panustab oma teostega väljaandesse ning 
on olemas süsteem erandist või piirangust 
tingitud kahju korvamiseks, siis on 
kirjastajatel õigus taotleda hüvitise osa, 
samas kui avaldaja koormus oma taotluse 
põhjendamisel ei tohi ületada seda, mis on 
nõutav olemasolevas süsteemis.

või teaduslike väljaannete kirjastajad 
tegutsevad sageli autoriõiguste üleandmise 
alusel, kasutades kas lepinguid või 
õigusnorme. Sellega seoses teevad 
kirjastajad investeeringu, lootuses kasutada 
oma väljaannetes sisalduvaid teoseid, ning 
mõnel juhul võivad nad tulust ilma jääda, 
kui kõnealuseid teoseid kasutatakse 
erandite või piirangute raames (nt 
isiklikuks tarbeks kopeerimine ja 
reprograafia). Mitmes liikmesriigis 
jagatakse nende erandite puhul hüvitised 
autorite ja kirjastajate vahel. Selleks et 
võtta arvesse kõnealust olukorda ja 
parandada kõigi osapoolte õiguskindlust, 
tuleks liikmesriikidel otsustada, et kui 
autor on oma õigused kirjastajale üle 
andnud või litsentsinud või muul viisil 
panustab oma teostega väljaandesse ning 
on olemas süsteem erandist või piirangust 
tingitud kahju korvamiseks, siis on 
kirjastajatel õigus taotleda hüvitise osa.
Avaldaja koormus oma taotluse 
põhjendamisel ei tohi ületada seda, mis on 
nõutav olemasolevas süsteemis.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Viimastel aastatel on veebisisu turu 
toimimine muutunud keerukamaks. 
Internetipõhised teenused, mis 
võimaldavad juurdepääsu autoriõigustega 
kaitstud sisule, mille on üles laadinud 
kasutajad ilma õiguste omanike 
kaasamiseta, on hästi edenenud ja 
muutunud veebis peamiseks sisule 
juurdepääsu kohaks. See mõjutab õiguste 
omajate võimalusi kontrollida, kas ja 
millistel tingimustel nende teoseid ja muud 
materjali kasutatakse, ning võimalust saada 
selle eest asjakohast tasu.

(37) Viimastel aastatel on veebisisu turu 
toimimine muutunud keerukamaks. 
Internetipõhised teenused, mis 
võimaldavad juurdepääsu autoriõigustega 
kaitstud sisule, mille on üles laadinud 
kasutajad ilma õiguste omanike kaasamise 
või nõusolekuta, on hästi edenenud ja 
muutunud veebis esmaseks sisule 
juurdepääsu kohaks. Sel viisil 
konkureerivad sellised teenused ebaausalt 
teenustega, mille sisu on õiguste omajad 
otseselt litsentsinud, sest need saavad tulu 
sisu eest, mida nad ei ole loonud, ega jaga 
alati õiglaselt tulu asjaomaste loojatega.
Seetõttu vähendavad internetipõhised 
teenused, mis võimaldavad juurdepääsu 
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autoriõigustega kaitstud sisule, mille on 
üles laadinud kasutajad ilma õiguste 
omanike kaasamise või nõusolekuta, 
veebipõhise loomesisu üldist väärtust.
Võimaldades hõlpsat juurdepääsu 
mitmekülgsele infosisule, mõjutab see
õiguste omajate võimalust kontrollida, kas 
ja millistel tingimustel nende teoseid ja 
muud materjali kasutatakse, ning samuti 
võimalust saada selle eest asjakohast tasu, 
sest mõned kasutajate üles laaditud sisu 
teenuse pakkujad ei sõlmi 
litsentsilepinguid põhjendusega, et nende 
suhtes kehtib direktiivis 2000/31/EÜ 
sätestatud kaitstuse erand.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kui infoühiskonna teenusepakkujad 
talletavad ja võimaldavad juurdepääsu 
autoriõigusega kaitstud teostele või muule 
materjalile, mille on üles laadinud 
kasutajad, minnes seega kaugemale pelgast 
füüsiliste abivahendite pakkumisest ja
üldsusele edastamisest, on nad kohustatud 
sõlmima õiguste omajatega 
litsentsilepingud, välja arvatud juhul, kui 
nende suhtes võib kohaldada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/31/EÜ34 artiklis 14 sätestatud 
vastutusest vabastamist.

(38) Kui infoühiskonna teenusepakkujad 
talletavad ja/või võimaldavad juurdepääsu 
autoriõigusega kaitstud teostele või muule 
materjalile, mille on üles laadinud 
kasutajad, minnes seega kaugemale pelgast 
füüsiliste abivahendite pakkumisest ning 
nii üldsusele edastamisest kui ka 
reprodutseerimisest, peaksid nad olema 
kohustatud sõlmima õiguste omajatega 
õiglased ja tasakaalustatud 
litsentsilepingud, kui viimased sellist 
lepingut nõuavad, et kaitsta õiguste 
omajate õiguspäraseid huve ja õiglase 
tasu saamist, välja arvatud juhul, kui 
nende suhtes võib kohaldada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/31/EÜ34 artiklis 14 sätestatud 
vastutusest vabastamist.

Seoses artikliga 14 on vaja kontrollida, kas
teenusepakkuja tegutseb aktiivselt, näiteks
optimeerides üleslaaditud teoste või muu 
materjali väljapanekut või tegeledes nende 
reklaamimisega, olenemata sellest, mis 
liiki vahendeid selleks kasutatakse.

Seoses direktiivi 2000/31/EÜ artikliga 14 
ja selles sätestatud vastutusest 
vabastamise tingimustele vastavusega on 
vaja kontrollida infoühiskonna 
teenusepakkuja tegevuse ulatust. Kui
teenusepakkuja tegutseb aktiivselt, 
sealhulgas optimeerides üleslaaditud teoste 
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või muu materjali väljapanekut, neid 
reklaamides või ärilisel eesmärgil 
kaustades, siis olenemata sellest, mis liiki 
vahendeid selleks kasutatakse, ei peaks 
teenusepakkujat enam pidama üksnes 
sellise sisu majutajaks ja seepärast ei 
tuleks tema suhtes kohaldada vastutusest 
vabastamist.

Selleks et tagada mis tahes litsentsilepingu 
toimimine, peaksid infoühiskonna 
teenusepakkujad, kes talletavad suurt
hulka kasutajate poolt üles laaditud 
autoriõigusega kaitstud teoseid või muud 
materjali ja tagavad neile üldsuse 
juurdepääsu, võtma asjakohased ja 
proportsionaalsed meetmed, et tagada 
teoste või muu materjali kaitse, rakendades 
näiteks tõhusaid tehnoloogiaid. See 
kohustus peaks kehtima ka juhul, kui 
infoühiskonna teenusepakkujate suhtes 
võib kohaldada direktiivi 2000/31/EÜ 
artiklis 14 sätestatud vastutusest 
vabastamist.

Selleks et tagada mis tahes litsentsilepingu 
toimimine või sellise lepingu puudumise 
korral takistada õiguste omajate poolt 
kindlaksmääratud teoste või muu 
materjali kättesaadavaks tegemist nende 
teenuste kaudu, peaksid infoühiskonna 
teenusepakkujad, kes talletavad 
märkimisväärset hulka kasutajate poolt 
üles laaditud autoriõigusega kaitstud 
teoseid või muud materjali ja/või tagavad 
neile üldsuse juurdepääsu, võtma koostöös 
õiguste omajatega asjakohased ja 
proportsionaalsed meetmed, et tagada 
teoste või muu materjali kaitse, rakendades 
näiteks tõhusaid tehnoloogiaid ning 
toetades sellest õiguste omajatele tõhusalt 
ja läbipaistvalt teadaandmist. See 
kohustus peaks kehtima ka juhul, kui 
infoühiskonna teenusepakkujate suhtes 
võib kohaldada direktiivi 2000/31/EÜ 
artiklis 14 sätestatud vastutusest 
vabastamist. Seda kohustust ei tohiks 
kohaldada internetipõhistele 
kauplemiskohtadele.

__________________ __________________

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 
1–16).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 
1–16).

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Koostöö infoühiskonna 
teenusepakkujatega, kes talletavad suurt
hulka kasutajate poolt üles laaditud 
autoriõigusega kaitstud teoseid või muud 
materjali ja tagavad neile üldsuse 
juurdepääsu, ja õiguste omajate vahel on 
väga oluline tehnoloogiate, näiteks 
sisutuvastustehnoloogiate toimimiseks. 
Sellistel juhtudel peaksid õiguste omajad 
esitama vajalikud andmed, mis 
võimaldavad kindlaks teha infosisu, ning 
teenusepakkujad peaksid õiguste omajatele 
avaldama kasutatavad tehnoloogiad, et 
oleks võimalik hinnata nende asjakohasust. 
Teenusepakkujad peaksid eelkõige andma 
õiguste omajatele teavet, mis liiki 
tehnoloogiaid kasutatakse, kuidas neid 
käitatakse ja nende õnnestumise protsent 
õiguste omajate sisu tuvastamisel. Need 
tehnoloogiad peaksid võimaldama ka 
õiguste omajatel saada teavet 
infoühiskonna teenusepakkujalt nende 
lepinguga hõlmatud sisu kasutamise kohta.

(39) Koostöö infoühiskonna 
teenusepakkujatega, kes talletavad 
märkimisväärset hulka kasutajate poolt 
üles laaditud autoriõigusega kaitstud 
teoseid või muud materjali ning tagavad 
neile üldsuse juurdepääsu, ja õiguste 
omajate vahel on väga oluline tagada 
tehnoloogiate, näiteks 
sisutuvastustehnoloogiate tõhus toimimine.
Sellistel juhtudel peaksid õiguste omajad 
esitama vajalikud andmed, mis 
võimaldavad kindlaks teha infosisu, nagu 
viitefailid ja metaandmed. Nad peaksid 
edastama andmed aegsasti ja asjakohases 
vormingus ning need andmed peaksid 
olema terviklikud ja täpsed.
Teenusepakkujad peaksid õiguste 
omajatele avaldama kasutatavad 
tehnoloogiad, et oleks võimalik hinnata 
nende asjakohasust. Teenusepakkujad 
peaksid eelkõige andma õiguste omajatele 
teavet, mis liiki tehnoloogiaid kasutatakse, 
kuidas neid käitatakse ja nende 
õnnestumise protsent õiguste omajate sisu 
tuvastamisel. Need tehnoloogiad peaksid 
võimaldama ka õiguste omajatel saada 
teavet infoühiskonna teenusepakkujalt 
nende lepinguga hõlmatud sisu kasutamise 
kohta. Rakendatud meetmete 
proportsionaalsuse ja tõhususe 
hindamisel tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta tehnoloogilisi kitsendusi ja 
piiranguid. Nende tehnoloogiatega ei 
tohiks nõuda sisu üles laadivate 
kasutajate tuvastamist ja need ei tohiks 
hõlmata kasutajate isikuandmete 
töötlemist kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ 
ja direktiiviga 2002/58/EÜ. Nende puhul 
tuleks piirduda selliste konkreetselt 
kindlaks määratud teoste kättesaadavuse 
vältimisega, millest on nõuetekohaselt 
teavitatud, tuginedes õiguste omajate 
esitatud teabele, ning seetõttu ei peaks 
kaasnema sellega üldist 
jälgimiskohustust.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Kuna meetmetel ja tehnoloogiatel, 
mida kasutavad infoühiskonna 
teenusepakkujad käesoleva direktiivi 
kohaldamiseks, võib olla ebasoodne või 
ebaproportsionaalne mõju kasutajate 
poolt üles laaditud või esitatud sisu 
õiguspärasusele, eelkõige juhul, kui 
asjaomane sisu on hõlmatud erandi või 
piiranguga, tuleb infoühiskonna 
teenusepakkujatelt nõuda kaebuste 
lahendamise mehhanismi pakkumist 
nende kasutajate huvides, kelle sisu on 
meetmed mõjutanud. Selline mehhanism 
peaks võimaldama kasutajal kindlaks 
teha, miks asjaomasele sisule on 
meetmeid kohaldatud, ja sisaldama 
põhiandmeid kohaldatavate asjakohaste 
erandite ja piirangute kohta. Mehhanismi 
raames tuleks ette näha kaebuste 
miinimumnõuded ja tagada, et õiguste 
omajatele antakse piisavalt teavet 
kaebuste hindamiseks ja neile 
vastamiseks. Õiguste omajad peaksid 
käsitlema kõiki nendeni jõudnud kaebusi 
mõistliku aja jooksul ja võtma kiiresti 
parandusmeetmeid, kui meetmed on 
põhjendamatud. Infoühiskonna teenuse 
raames võib kasutaja üleslaaditud või 
talletatud sisu anda tulu, sealhulgas 
juhul, kui sellist sisu mõjutavad 
infoühiskonna teenusepakkuja 
kasutatavad meetmed. Kui kasutaja 
üleslaaditud sisu üle toimub vaidlus ja 
seda lahendatakse, ei tohiks sellist tulu 
anda ega jaotada asjaomasele kasutajale 
ega õiguse omajale enne, kui vaidlus on 
lahendatud kaebuste ja kahju hüvitamise 
mehhanismi vahendusel.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Võttes arvesse infoühiskonna 
teenusepakkujate ja õiguste omajate 
vahelistele lepingutele ja koostööle 
käesolevas direktiivis kehtestatud nõudeid 
ja selleks, et hoida ära tarbetult pikki ja 
kulukaid kohtuvaidlusi, on vaja ette näha 
vahemenetlus, mis võimaldaks leida 
käesoleva direktiivi mis tahes sätte alusel 
tekkinud vaidlusele lahenduse poolte 
kokkuleppel. Liikmesriigid peaksid sellist 
mehhanismi toetama, määrates 
erapooletu asutuse, kellel on asjakohased 
kogemused ja oskused, et aidata pooltel 
vaidlus lahendada.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Teatavad õiguste omajad, näiteks 
autorid ja esitajad, vajavad teavet, et 
hinnata neile kuuluvate, liidu õiguse alusel 
ühtlustatud õiguste majanduslikku väärtust. 
Nii on see eriti juhul, kui sellised õiguste 
omajad annavad litsentsi või annavad 
õigused tasu eest üle. Kuna autorid ja 
esitajad on üldiselt lepingu nõrgem 
osapool, kui nad annavad litsentse või 
õigusi üle, vajavad nad teavet, et hinnata 
nende õiguste jätkuvat majanduslikku 
väärtust, võrreldes tasuga, mida nad saavad 
litsentsi või üleandmise eest, kuid sageli
seisavad nad silmitsi vähese 
läbipaistvusega. Autorite ja esitajate 
tasustamise süsteemi läbipaistvuse ja 
tasakaalu huvides on seetõttu oluline, et 
lepingupartnerid või nende õigusjärglased 
jagaksid asjaomast teavet.

(40) Teatavad õiguste omajad, näiteks 
autorid ja esitajad, vajavad teavet, et 
hinnata neile kuuluvate, liidu õiguse alusel 
ühtlustatud õiguste majanduslikku väärtust. 
Nii on see eriti juhul, kui sellised õiguste 
omajad annavad litsentsi või annavad 
õigused tasu eest üle. Kuna autorid ja 
esitajad on üldiselt läbirääkimiste nõrgem 
osapool, kui nad annavad litsentse või 
õigusi lepinguga üle, vajavad nad teavet, et 
hinnata nende õiguste jätkuvat 
majanduslikku väärtust, võrreldes tasuga, 
mida nad saavad litsentsi või üleandmise 
eest. Siiski seisavad nad sageli silmitsi 
vähese läbipaistvusega. Autorite ja esitajate 
tasustamise süsteemi läbipaistvuse ja 
tasakaalu huvides on seetõttu oluline, et 
otsesed lepingupartnerid või nende 
õigusjärglased jagaksid korrapäraselt 
täpset asjaomast teavet.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Läbipaistvuskohustuste 
rakendamisel tuleb arvesse võtta erineva 
sisu sektorite eripära ning autorite ja 
esitajate õigusi igas sektoris. Liikmesriigid 
peaksid konsulteerima kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega, sest see aitaks kindlaks 
määrata sektoripõhised nõuded. 
Kollektiivläbirääkimised oleks üks 
võimalus läbipaistvust käsitleva 
kokkuleppe saavutamiseks asjaomaste 
sidusrühmade vahel. Et võimaldada 
praeguse aruandlustava kohandamist 
läbipaistvuskohustustega, tuleks ette näha 
üleminekuperiood. Läbipaistvuskohustusi 
ei pea kohaldama kollektiivse esindamise 
organisatsioonide sõlmitud lepingute 
suhtes, sest nende puhul kohaldatakse juba 
direktiivis 2014/26/EL sätestatud 
läbipaistvuskohustusi.

(41) Läbipaistvuskohustuste 
rakendamisel tuleb arvesse võtta erineva 
sisu sektorite eripära ning autorite ja 
esitajate õigusi igas sektoris. Liikmesriigid 
peaksid võtma kohustuse konsulteerida 
nõuetekohaselt kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega, sest see aitaks kindlaks 
määrata sektoripõhised nõuded, ning 
kehtestama vastavad standardsed 
aruandlusnõuded ja -korra, sealhulgas 
automatiseeritud töötlemise ja 
rahvusvaheliste tunnuste kasutamise abil.
Kollektiivläbirääkimised oleks üks 
võimalus läbipaistvust käsitleva 
kokkuleppe saavutamiseks asjaomaste 
sidusrühmade vahel. Et võimaldada 
praeguse aruandlustava kohandamist 
läbipaistvuskohustustega, tuleks ette näha 
üleminekuperiood. Läbipaistvuskohustusi 
ei pea kohaldama kollektiivse esindamise 
organisatsioonide sõlmitud lepingute 
suhtes, sest nende puhul kohaldatakse juba 
direktiivis 2014/26/EL sätestatud 
läbipaistvuskohustusi, või juhul, kui 
kollektiivlepingutega on tagatud 
samaväärne läbipaistvuse tase.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Teatavad lepingud liidu tasandil 
ühtlustatud õiguste kasutamiseks on 
pikaajalised, mistõttu on autoritel ja 
esitajatel vähe võimalusi pidada uusi 
läbirääkimisi lepingupartnerite või nende 
õigusjärglastega. Seega, ilma et see piiraks 
lepingute suhtes kohaldatavat õigust 
liikmesriikides, tuleks ette näha tasude 

(42) Paljud lepingud liidu tasandil 
ühtlustatud õiguste kasutamiseks on
olemuselt pikaajalised, mistõttu on 
autoritel ja esitajatel vähe võimalusi pidada 
uusi läbirääkimisi lepingupartnerite või 
nende õigusjärglastega. Seega, ilma et see 
piiraks lepingute suhtes kohaldatavat 
õigust liikmesriikides, tuleks ette näha 
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kohandamise mehhanism juhtudeks, kui 
algselt kokku lepitud tasu litsentsi või 
õiguste üleandmise eest on 
ebaproportsionaalselt väike võrreldes tulu 
ja kasuga, mis saadi teose või esituse 
salvestuse kasutamisest, pidades ühtlasi 
silmas käesoleva direktiiviga tagatud 
läbipaistvust. Olukorra hindamisel tuleb 
arvesse võtta iga üksikjuhtumi asjaolusid 
ning erinevate sektorite eripära ja tavasid. 
Kui pooled ei jõua tasude kohandamise 
osas kokkuleppele, peaks autoril või 
esitajal olema õigus esitada hagi kohtule 
või muule pädevale asutusele.

tasude kohandamise mehhanism juhtudeks, 
kui autor või esitaja tõestab, et algselt 
kokku lepitud tasu litsentsi või õiguste 
üleandmise eest on ebaproportsionaalselt 
väike võrreldes tulu ja kasuga, nagu 
toetused või kapitaliosalus, mis saadi teose 
või esituse salvestuse kasutamisest, võttes 
arvesse käesoleva direktiiviga tagatud 
läbipaistvust. Olukorra hindamisel tuleb 
arvesse võtta iga üksikjuhtumi asjaolusid, 
teose või esituse tootmisel tegelikult tehtud 
kulutusi ning erinevate sektorite eripära ja 
tavasid.Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus mitte kohaldada kohandamise 
mehhanismi, kui autorite või esitajate 
panus ei ole märkimisväärne, võttes 
arvesse kogu teost või esitust. Kui pooled 
ei jõua tasude kohandamise osas 
kokkuleppele, peaks autoril või esitajal 
olema õigus esitada hagi kohtule või muule 
pädevale asutusele.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Liikmesriigid peaksid tagama 
autoritele ja esitajatele õiguse saada 
õiglast, proportsionaalset ja 
võõrandamatut tasu oma teose 
kättesaadavaks tegemise ja asjaomaste 
reprodutseerimistoimingute eest 
tellitavates teenustes. Õigust õiglasele 
tasule tuleks hallata kooskõlas siseriiklike 
tavade või õigusnõuetega, ilma et see 
piiraks selliste kehtivate mehhanismide 
kohaldamist nagu vabatahtlikud 
kollektiivse esindamise lepingud või 
laiendatud kollektiivlitsentsid.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Autorid ja esitajad ei soovi sageli 
oma õiguste kaitseks minna 
lepingupartnerite vastu kohtusse. Seepärast 
peaksid liikmesriigid nägema ette 
alternatiivse vaidluste lahendamise 
menetluse, mis käsitleks kaebusi seoses 
läbipaistvusnõuete ja lepingu kohandamise 
mehhanismiga.

(43) Autorid ja esitajad ei soovi sageli 
oma õiguste kaitseks minna 
lepingupartnerite vastu kohtusse, sest 
kohtuasja algatamine võib kaasa tuua 
märkimisväärseid kulusid ja sellel võib 
olla kahjulik mõju nende võimalustele 
sõlmida lepingulisi suhteid tulevikus. 
Seepärast peaksid liikmesriigid nägema 
ette alternatiivse vaidluste lahendamise 
menetluse, mis käsitleks autorite, esitajate 
või nende määratud esindajate kaebusi 
seoses läbipaistvusnõuetega, 
võõrandamatu õigusega saada tasu ja 
lepingu kohandamise mehhanismiga.
Selline mehhanism peaks käsitlema nii 
individuaalseid kui ka kollektiivseid 
kaebusi, mille esitavad asjaomased 
autorid ja esitajad otse või nende nimel 
tegutseva organisatsiooni kaudu. 
Mehhanism peaks samuti olema 
taskukohane.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Selleks et toetada käesoleva 
direktiivi asjakohaste sätete tõhusat 
kohaldamist kõikides liikmesriikides, 
peaks komisjon koostöös liikmesriikidega 
julgustama heade tavade vahetamist ja 
edendama dialoogi liidu tasandil.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
eeskirjad, mille eesmärk on veelgi 
ühtlustada Euroopa Liidu õigusakte, mida 

1. Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
eeskirjad, mille eesmärk on veelgi 
ühtlustada Euroopa Liidu õigusakte, mida 
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kohaldatakse siseturu raames autoriõiguse 
ja sellega kaasnevate õiguste suhtes, võttes 
eelkõige arvesse kaitstud infosisu 
digitaalset ja piiriülest kasutamist. Selles 
sätestatakse ka eeskirjad erandite ja 
piirangute ning litsentsimise hõlbustamise 
kohta, samuti eeskirjad, mille eesmärk on 
tagada hästi toimiv turg teoste ja muu 
materjali kasutamiseks.

kohaldatakse siseturu raames autoriõiguse 
ja sellega kaasnevate õiguste suhtes, võttes 
eelkõige arvesse kaitstud infosisu 
digitaalset ja piiriülest kasutamist ning 
intellektuaalomandi kõrgetasemelise 
kaitse vajalikkust. Selles sätestatakse ka 
eeskirjad erandite ja piirangute ning 
litsentsimise hõlbustamise kohta, samuti 
eeskirjad, mille eesmärk on tagada hästi 
toimiv turg teoste ja muu materjali 
kasutamiseks.

Selgitus

Tuleb rõhutada, et intellektuaalomandi kaitse ja selle toimimine on loojate tuluallikas, seda 
aluspõhimõtet tuleb arvesse võtta autoriõiguse korra mis tahes reformimisel.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mittetulunduslikul alusel või 
reinvesteerides kogu kasumi oma 
teadusuuringutesse või

(a) mittetulunduslikul alusel või 
reinvesteerides kogu kasumi oma 
teadusuuringutesse või

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kultuuripärandiasutus“ – avalik 
raamatukogu, muuseum, arhiiv või filmi-
või audiopärandi säilitamisega tegelev 
asutus;

(3) „kultuuripärandiasutus“ – üksus, 
mille peamine eesmärk on kaitsta ja 
edendada kultuuripärandit, täpsemalt 
avalik raamatukogu, muuseum, galerii, 
arhiiv või filmi- või audiopärandi 
säilitamisega tegelev asutus;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4
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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

(4) „ajakirjandusväljaanne“ – ühe või 
mitme autori poolt loodud
ajakirjanduslikku laadi professionaalsete 
kirjatööde kogum, mis avaldatakse sama 
nime all ning mis võib hõlmata ka muid 
teoseid või materjali ning mis kujutab 
endast eraldiseisvat ühikut, kusjuures

(a) selleks on sama nime all
perioodiliselt väljaantav või regulaarselt 
ajakohastatav väljaanne, näiteks ajaleht või 
üldist või erihuvi pakkuv ajakiri;

(b) selle eesmärk on anda uudiste või 
muude teemadega seotud teavet ning

(c) see avaldatakse mis tahes 
meediakanalis teenusepakkuja 
toimetusvastutusel ja kontrollil.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette erandi 
õigustest, mis on sätestatud direktiivi 
2001/29/EÜ artiklis 2, direktiivi 96/9/EÜ 
artikli 5 punktis a ja artikli 7 lõikes 1 ning 
käesoleva direktiivi artikli 11 lõikes 1, 
reproduktsioonide ja väljavõtete puhul, 
mida teadusorganisatsioonid teevad teksti-
ja andmekaeveks teoste või muu materjali 
puhul, millele neil on seaduslik 
juurdepääs teadusuuringute eesmärgil.

1. Liikmesriigid näevad ette erandi 
õigustest, mis on sätestatud direktiivi 
2001/29/EÜ artiklis 2, direktiivi 96/9/EÜ 
artikli 5 punktis a ja artikli 7 lõikes 1 ning 
käesoleva direktiivi artikli 11 lõikes 1, 
reproduktsioonide ja väljavõtete puhul, 
mida teadusorganisatsioonid teevad teksti-
ja andmekaeveks teoste või muu materjali 
puhul, millele nad on omandanud 
seadusliku juurdepääsu teadusuuringute 
eesmärgil.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õiguste omajatel on õigus 
kohaldada meetmeid, et tagada nende 
võrkude ja andmebaaside turvalisus ja 
terviklikkus, kus majutatakse nende teoseid 
või muud materjali. Kõnealused meetmed 
ei tohi minna kaugemale sellest, mis on 
vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

3. Õiguste omajatel on õigus 
kohaldada proportsionaalseid meetmeid, et 
tagada nende võrkude ja andmebaaside 
turvalisus ja terviklikkus, kus majutatakse 
nende teoseid või muud materjali.
Kõnealused meetmed ei tohi minna 
kaugemale sellest, mis on vajalik 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks ega tohi 
tõkestada või takistada teadusasutustes 
lõikes 1 sätestatud erandi kasutamist.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kutsuvad õiguste 
omajaid ja teadusorganisatsioone üles 
määratlema ühiselt kokkulepitud parimad 
tavad seoses lõikes 3 osutatud meetmete 
rakendamisega.

4. Liikmesriigid kutsuvad õiguste 
omajaid ja teadusorganisatsioone üles 
tegema koostööd, et määrata kindlaks
ühiselt kokkulepitud parimad tavad seoses 
lõikes 3 osutatud meetmete rakendamisega
ning teksti- ja andmekaeveprotokollid.
Koostöös liikmesriikidega toetab komisjon 
heade tavade ja kogemuste vahetamist 
kogu Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad õiguse 
omajatele ette näha õiglase hüvitise nende 
teoste või muu materjali kasutamise eest 
vastavalt lõikele 1.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) kasutamine toimub 
asutamisliikmesriigis tunnustatud 
haridusasutuses või asutamisliikmesriigis 
õpetamistegevuseks sertifitseeritud 
üksuses;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasutamine toimub haridusasutuse 
ruumides või turvalise elektroonilise võrgu 
kaudu, mis on kättesaadav üksnes oma 
õppeasutuse õpilastele ja õppepersonalile;

(a) kasutamine toimub kohas, kus 
viiakse läbi õppetegevust, või turvalise 
elektroonilise võrgu kaudu, mis on 
kättesaadav üksnes oma õppeasutuse või 
sertifitseeritud üksuse õpilastele või 
haridusasutuse või sertifitseeritud üksuse
õppepersonalile, kes on otseselt kaasatud 
asjaomasesse õppetegevusse;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kasutamise aeg on piiratud 
illustreeriva eesmärgiga põhjendatud 
kestusega;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad ette näha 
proportsionaalsed piirangud sellele, kui 
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suurt osa teosest võib kasutada. 
Piirangutega võetakse arvesse nii 
kasutajate kui ka õiguste omajate vajadusi 
ja õiguspäraseid huve.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha, et lõike 1 
alusel vastu võetud erandeid ei kohaldata 
üldiselt või teatud liiki teoste või muu 
materjali suhtes, kuivõrd asjakohased 
litsentsid, millega lubatakse lõikes 1 
kirjeldatud toiminguid, on turul kergesti 
kättesaadavad.

Liikmesriigid võivad ette näha, et lõike 1 
alusel vastu võetud erandeid ei kohaldata 
üldiselt või teatud liiki teoste või muu 
materjali suhtes, kuivõrd asjakohased 
litsentsid, millega lubatakse vähemalt 
lõikes 1 kirjeldatud toiminguid, on turul 
kergesti kättesaadavad ja mis on kohased 
haridusasutuste ja õpetamistegevuseks 
sertifitseeritud üksuste vajadustele ja 
eripärale.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes kasutavad esimeses 
lõigus nimetatud sätteid, võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada asjakohane 
kättesaadavus ja nähtavus litsentside puhul, 
millega lubatakse lõikes 1 kirjeldatud 
toiminguid haridusasutuste jaoks.

Liikmesriigid, kes kasutavad esimeses 
lõigus nimetatud sätteid, võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada asjakohane 
kättesaadavus, juurdepääsetavus ja 
nähtavus litsentside puhul, millega 
lubatakse lõikes 1 kirjeldatud toiminguid 
haridusasutuste ja õpetamistegevuseks 
sertifitseeritud üksuste jaoks.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 2 kohaldamise eesmärgil 
aitavad liikmesriigid aktiivselt kaasa 
vähemalt lõikes 1 kirjeldatud 



PE595.591v03-00 38/59 AD\1133335ET.docx

ET

tegevuslitsentside kättesaadavuse 
tagamisel, toetades õiguste omajate, 
haridusasutuste ja sertifitseeritud üksuste 
vahelist dialoogi, et kehtestada lõikes 1 
kirjeldatud tegevuste erilitsentsid.

Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
kirjeldatud tegevuste litsentsid oleksid 
piisavalt nähtavad asjakohaste vahendite, 
näiteks koondportaali või -andmebaasi 
kaudu, millele haridusasutustel ja 
sertifitseeritud üksustel on juurdepääs. 
Liikmesriigid tagavad, et nendes 
vahendites oleksid kehtivad litsentsid 
oleksid loetletud ja neid ajakohastataks 
pidevalt.

Kui liikmesriik on kasutanud lõikes 2 
nimetatud võimalust ja teose digitaalse 
kasutamise litsentsi ei ole teises lõigus 
viidatud vahendis kuvatud, on tema 
territooriumil asutatud haridusasutus või 
õpetamistegevuseks sertifitseeritud üksus 
hõlmatud lõikes 1 sätestatud erandiga.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ilma et see mõjutaks lõike 2 
kohaldamist, ei kohaldata mis tahes 
lepingulist sätet, mis on vastuolus lõikes 1 
ette nähtud erandiga.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teoste ja muu materjali kasutamine 
turvaliste elektrooniliste võrkude kaudu 
üksnes õppetöö illustreerimiseks, mis 
toimub vastavalt siseriiklikele sätetele, mis 
on vastu võetud vastavalt käesolevale 
artiklile, loetakse toimuvaks ainult selles 

3. Teoste ja muu materjali kasutamine 
turvaliste elektrooniliste võrkude kaudu 
üksnes õppetöö illustreerimiseks, mis 
toimub vastavalt siseriiklikele sätetele, mis 
on vastu võetud vastavalt käesolevale 
artiklile, loetakse toimuvaks ainult selles 
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liikmesriigis, kus asub asjaomane 
haridusasutus.

liikmesriigis, kus asub asjaomane 
haridusasutus või õpetamistegevuseks 
sertifitseeritud üksus.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad õiguse 
omajatele ette näha õiglase hüvitise kahju 
eest, mis tekib nende teoste või muu 
materjali kasutamisest vastavalt lõikele 1.

4. Ilma et see piiraks lõike 2 
kohaldamist, näevad liikmesriigid õiguste 
omajatele ette õiglase hüvitise nende teoste 
või muu materjali kasutamise eest vastavalt 
lõikele 1.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette erandi õigustest, 
mis on sätestatud direktiivi 2001/29/EÜ 
artiklis 2, direktiivi 96/9/EÜ artikli 5 
punktis a ja artikli 7 lõikes 1, direktiivi 
2009/24/EÜ artiklis 4 lõike 1 punktis a 
ning käesoleva direktiivi artikli 11 lõikes 1, 
mis võimaldab kultuuripärandiasutustel 
teha koopiad teostest või muust materjalist, 
mis on püsivalt nende kogudes, mis tahes 
vormis või mis tahes andmekandjal, kui 
ainus eesmärk on selliseid teoseid või 
muud materjali säilitada, ja sellises 
ulatuses, mis on vajalik kõnealuseks 
säilitamiseks.

Liikmesriigid näevad ette erandi õigustest, 
mis on sätestatud direktiivi 2001/29/EÜ 
artiklis 2, direktiivi 96/9/EÜ artikli 5 
punktis a ja artikli 7 lõikes 1, direktiivi 
2009/24/EÜ artikli 4 lõike 1 punktis a ning 
käesoleva direktiivi artikli 11 lõikes 1, mis 
võimaldab kultuuripärandiasutustel teha 
koopiad teostest või muust materjalist või 
digiteerida neid, mis on püsivalt nende 
kogudes, mis tahes vormis või mis tahes 
andmekandjal, kui ainus eesmärk on 
selliseid teoseid või muud materjali 
säilitada sellises ulatuses, mis on vajalik 
kõnealuseks säilitamiseks, ja muutmata 
originaalteoseid rohkem, kui on vajalik 
nende säilimiseks.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – alalõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kultuuripärandiasutus palub 
kolmandal isikul, sealhulgas teise 
liikmesriigi kolmandal isikul, enda nimel 
reprodutseerimis- või 
digiteerimistoimingut esimese lõigu 
tähenduses, kohaldatakse selles lõigus ette 
nähtud erandit reprodutseerimis- või 
digiteerimistoimingule tingimusel, et kõik 
teoste või muu materjali koopiad 
tagastatakse töö tellinud 
kultuuripärandiasutusele või hävitatakse.

Mis tahes lepinguline säte, mis on 
vastuolus esimeses lõigus sätestatud 
erandiga, jäetakse kohaldamata.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a

Autoriõigustega kaitstud teoste või muu 
materjali lühikeste väljavõtete või 

tsitaatide kasutamine kasutajate poolt üles 
laetud sisus

1. Kui füüsiline isik kasutab 
digitaalselt mitteärilisel eesmärgil 
proportsionaalseid teoste ja muu materjali 
lühikesi väljavõtteid või lühikesi tsitaate 
tema poolt üles laaditud uue teose 
loomiseks kriitika, arvustuse, karikatuuri, 
paroodia või pastiši eesmärgil, võivad 
liikmesriigid näha ette direktiivi 
2001/29/EÜ artiklites 2 ja 3, direktiivi 
96/9/EÜ artiklis 5 ja artikli 7 lõikes 1, 
direktiivi 2009/24/EÜ artikli 4 lõike 1 
punktis a ja käesoleva direktiivi artiklis 11 
sätestatud õiguste erandi või piirangu 
tingimusel, et need väljavõtted või 
tsitaadid:

(a) on seotud üldsusele juba 
õiguspäraselt kättesaadavaks tehtud teoste 
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või muu materjaliga;

(b) neil on allikamärge, sh autori 
nimi, välja arvatud juhul, kui see ei ole 
võimalik, ning

(c) neid kasutatakse kooskõlas hea 
tavaga ja viisil, mis ei ületa nende 
kasutamise konkreetset sihtotstarvet.

2. Mis tahes lepinguline säte, mis on 
vastuolus käesolevas artiklis sätestatud 
erandiga, jäetakse kohaldamata.

3. Infoühiskonna teenusepakkujatel, 
kes talletavad ja/või võimaldavad 
üldsusele juurdepääsu autoriõigusega 
kaitstud teostele või muule materjalile, 
mis on üles laaditud kasutajate poolt, 
minnes seega kaugemale pelgast füüsiliste 
abivahendite pakkumisest ja avalikkusele 
edastamisest, ei ole õigust kasutada 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
erandit oma vastutuse või kohustuste 
ulatuse piiramiseks lepingute raames, 
mille nad on sõlminud õiguste omajatega 
vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 13.

4. Käesolev erand ei piira käesoleva 
direktiivi artikli 13 kohaldamist.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teost või muud materjali peetakse enam 
mitteturustatavaks, kui kogu teos või muu 
materjal kõikides oma tõlgetes, 
versioonides ja avaldamisvormides ei ole 
avalikkusele kättesaadav tavapäraste 
turustuskanalite kaudu ning ei ole mõistlik 
eeldada, et see kättesaadavaks muutuks.

Teost või muud materjali peetakse enam 
mitteturustatavaks, kui kogu teos või muu 
materjal kõikides oma versioonides ja 
avaldamisvormides ei ole avalikkusele 
kättesaadav tavapäraste turustuskanalite 
kaudu ning ei ole mõistlik eeldada, et see 
kättesaadavaks muutuks liikmesriigis, kus 
on asutatud pädev kollektiivse esindamise 
organisatsioon ja kultuuripärandiasutus. 
Käesoleva artikli kohaldamisel 
käsitletakse enam mitteturustatavatena 
kõiki teoseid, mida ei ole kunagi 
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turustatud ega mõeldud turustamiseks..

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades nõu õiguste omajate, kollektiivse 
esindamise organisatsioonide ja 
kultuuripärandiasutustega, tagab 
liikmesriik, et nõuded, mida kasutatakse 
otsustamiseks, kas teoseid ja muud 
materjali võib litsentsida vastavalt lõikele 
1, ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik 
ja mõistlik, ning ei välista võimalust 
määrata tervele kogule enam 
mitteturustava staatus, kui on mõistlik 
eeldada, et kogus sisalduvad kõiki teoseid 
või muud materjali enam ei turustata.

Pidades nõu õiguste omajate, kollektiivse 
esindamise organisatsioonide ja 
kultuuripärandiasutustega, tagab 
liikmesriik, et nõuded, mida kasutatakse 
otsustamiseks, kas teoseid ja muud 
materjali lugeda enam mitteturustatavaks 
ja võib litsentsida vastavalt lõikele 1, ei 
lähe kaugemale sellest, mis on vajalik, 
proportsionaalne ja mõistlik, on 
kohandatud vastavalt teose või muu 
materjali konkreetsele kategooriale ning 
ei välista võimalust määrata tervele kogule 
enam mitteturustava staatus, kui on 
mõistlik eeldada, et kogus sisalduvad kõiki 
teoseid või muud materjali enam ei 
turustata.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid näevad ette vajalikud 
avalikustamismeetmed seoses järgmisega:

3. Liikmesriigid näevad ette vajalikud 
ja tõhusad avalikustamismeetmed seoses 
järgmisega:

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

sealhulgas mõistliku aja jooksul enne kui 
teoseid või muud materjali digiteeritakse, 
levitatakse, edastatakse üldsusele või 
tehakse kättesaavaks.

sealhulgas mõistlikuks ajavahemikuks
enne, kui teoseid või muud materjali 
digiteeritakse, levitatakse, edastatakse 
üldsusele või tehakse kättesaadavaks.
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad korrapärase dialoogi 
kasutajate ja õiguste omajate esinduslike 
organisatsioonide ning muude asjaomaste 
sidusrühmade organisatsioonide vahel, et 
sektoripõhiselt edendada artikli 7 lõikes 1 
osutatud litsentsimismehhanismide 
asjakohasust ja kasutatavust, tagada 
käesolevas peatükis osutatud õiguste 
omajate kaitsemeetmete tõhusus, eelkõige 
seoses avalikustamisega, ja vajaduse korral 
aidata kaasa nõuete kehtestamisele, millele 
on osutatud artikli 7 lõike 2 teises lõigus.

Liikmesriigid tagavad korrapärase 
sektoripõhise dialoogi kasutajate ja õiguste 
omajate esinduslike organisatsioonide ning 
muude asjaomaste sidusrühmade 
organisatsioonide vahel, et edendada artikli 
7 lõikes 1 osutatud 
litsentsimismehhanismide asjakohasust ja 
kasutatavust, tagada käesolevas peatükis 
osutatud õiguste omajate kaitsemeetmete 
tõhusus, eelkõige seoses avalikustamisega, 
ja vajaduse korral aidata kaasa nõuete 
kehtestamisele, millele on osutatud artikli 7 
lõike 2 teises lõigus, eelkõige seoses 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
esinduslikkuse ja teoste 
kategoriseerimisega.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1 – alalõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid toetavad vajaduse korral 
õiguste omajatega peetavat dialoogi, et 
aidata luua kollektiivse esindamise 
organisatsioonid, kes tagavad kõigi 
asjaomase kategooria teoste õiguste 
kaitsmise.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1 – alalõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöös liikmesriikidega toetab komisjon 
heade tavade ja kogemuste vahetamist 
kogu liidus seoses käesoleva artikli alusel 
toimuva dialoogiga.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbirääkimismehhanism Audiovisuaalteoste kättesaadavuse 
toetamine

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui pooltel, kes 
soovivad sõlmida lepingu 
audiovisuaalteoste kättesaadavaks 
tegemiseks nõudevideoplatvormide kaudu, 
on probleeme seoses õiguste 
litsentsimisega, võivad nad tugineda 
erapooletu organi abile, kellel on 
asjakohane kogemus. Kõnealune organ 
abistab läbirääkimiste puhul ja aitab 
saavutada kokkuleppeid.

1. Liikmesriigid võimaldavad 
nõudevideoplatvormidel pakutavate 
audiovisuaalteoste kättesaadavust, 
tagades, et kui asjaomastel pooltel, kes 
soovivad sõlmida lepingu 
audiovisuaalteoste kättesaadavaks 
tegemiseks nõudevideoplatvormide kaudu, 
on probleeme seoses õiguste 
litsentsimisega, võivad nad vastastikuse 
kokkuleppe alusel tugineda erapooletu 
organi abile, kellel on asjakohane kogemus 
ja kelle määrab liikmesriik käesolev 
artikli kohaldamiseks.Kõnealune organ 
abistab erapooletult läbirääkimiste puhul 
eesmärgiga sõlmida asjaomastele pooltele 
vastuvõetavaid kokkuleppeid.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid toetavad dialoogi 
autoreid, tootjaid, nõudevideoplatvorme ja 
muid asjaomaseid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonide vahel.
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajakirjandusväljaannete kaitse digitaalse 
kasutuse puhul

Ajakirjandusväljaannete kaitse

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 direktiivi 
2001/29/EÜ artiklis 2 ja artikli 3 lõikes 2, 
oma väljaannete kasutamiseks.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud õigused ei 
takista üksikkasutajatel 
ajakirjandusväljaannete õiguspärast 
eraviisilist ja mitteärilist kasutamist.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
kaheksa aastat pärast 
ajakirjandusväljaande avaldamist. Seda 
tähtaega arvutatakse alates jaanuari 
esimesest päevast, mis järgneb väljaande 
avaldamise kuupäevale.
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
tagada, et õiglane osa 
ajakirjandusväljaannete kirjastajate 
õiguste kasutamisest saadavast tulust 
antakse ajakirjanikele.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Liikmesriigid näevad ette, et kui autor on 
õigused kirjastajale üle andnud, 
loovutanud või litsentsinud, loetakse 
asjaomane kirjastaja õiguste omajaks 
sellise üleandmise, loovutamise või 
litsentsi alusel ja ulatuses. Seetõttu annab 
selline üleandmine, loovutamine või 
litsents kirjastajale piisava õigusliku aluse 
taotleda osa hüvitisest seoses teose 
kasutamisega üle antud, loovutatud või 
litsentsitud õiguse suhtes tehtud erandi, 
seadusjärgse kollektiivse litsentsimise või 
piirangu raames.

Muudatusettepanek 77

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/või teevad kättesaadavaks 
märkimisväärse hulga teoseid ja muud 
materjali, mis on üles laaditud kasutajate 
poolt
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Infoühiskonna teenusepakkujad, 
kes talletavad ja/või võimaldavad 
avalikkuse juurdepääsu autoriõigusega 
kaitstud teostele või muule materjalile, mis 
on üles laadinud kasutajate poolt, minnes 
seega kaugemale pelgast füüsiliste 
abivahendite pakkumisest ja üldsusele 
edastamisest, on kohustatud sõlmima seda 
soovijate õiguste omajatega õiglased ja 
tasakaalustatud litsentsilepingud. Sellised 
infoühiskonna teenusepakkujad võtavad 
õiguste omajatega sõlmitud lepingute 
tingimuste kohaselt meetmed, et tagada 
õiguste omajatega nende teoste või muu 
materjali kasutamiseks sõlmitud lepingute 
tõhus ja läbipaistev toimimine.

Kui õiguste valdaja taotluse puudumise 
tõttu ei ole esimese lõigu kohaselt 
litsentsilepingut sõlmitud või kui 
infoühiskonna teenusepakkujad, kes 
talletavad märkimisväärset kogust 
autoriõigusega kaitstud teoseid või muud 
materjali ja/või teevad need avalikkusele 
kättesaadavaks, on neil õigus saada 
direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 
sätestatud vastutusest vabastamist, siis 
võtavad need teenusepakkujad meetmeid,
et 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,
proportsionaalsed ja kooskõlas asjaomase 
sektori standarditega. Teenusepakkujad 
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annavad õiguste omajatele aegsasti
asjakohast teavet meetmete kasutuselevõtu 
ja toimimise kohta ning annavad vajaduse 
korral aru õiguste omajate teoste ja muu 
materjali tuvastamise ja kasutamise kohta.
Õiguste omajad esitavad infoühiskonna 
teenusepakkujatele asjakohased ja 
vajalikud andmed, mis võimaldavad 
teenusepakkuja poolt vastavalt 
käesolevale artiklile kasutusele võetud 
meetmete nõuetekohast toimimist.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 platvormipakkujad võtavad 
kasutusele tõhusad mehhanismid litsentsi 
nõudmiseks õiguste omajate poolt ning
kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise 
mehhanismid, mis on kasutajatele 
kättesaadavad vaidluste korral punktis 1 
osutatud meetmete üle, eelkõige seoses 
asjaomasele sisule erandi või piirangu 
võimaliku kohaldamisega. Kui selline 
mehhanism on käivitatud, ei tohiks mingit 
vaidlusaluse sisu eest laekuvat tasu 
menetluse ajal kummalegi poolele jagada 
kuni ajani, mil vaidlus on mehhanismi 
kohaselt lahendatud.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – alalõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt esimesele lõigule kehtestatud 
kaebuste lahendamise ja kahju 
hüvitamise mehhanism tagab piisava 
teabe esitamise kasutajatele ja õiguste 
omajatele asjakohaste erandite ja 
piirangute kohta, mida võidakse 
kohaldada sisule, mida mõjutavad lõikes 1 
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osutatud meetmed.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – alalõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane õiguste omanik käsitleb 
esimeses lõigus osutatud mehhanismi 
kaudu kasutaja poolt esitatud kaebust 
mõistliku aja jooksul. Õiguste omaja 
põhjendab nõuetekohaselt kaebuse suhtes 
tehtud otsust.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui infoühiskonna 
teenusepakkujad võtavad lõikes 1 
osutatud meetmeid, peavad need olema 
täielikus kooskõlas direktiividega 
95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ. Meetmed, 
millega välditakse autoriõigusega kaitstud 
teoste või muu materjali loata 
kättesaadavaks tegemist, piirduvad 
konkreetselt kindlaks määratud teostega, 
millest on nõuetekohaselt teavitatud, ega 
seisne teenuse iga kasutaja kõigi andmete 
aktiivses jälgimises.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vajaduse korral edendavad 
liikmesriigid koostööd infoühiskonna 
teenusepakkujate ja õiguste omajate vahel 
sidusrühmade dialoogi kaudu, et teha 
kindlaks parimad tavad, nagu asjakohased 
ja proportsionaalsed 

3. Vajaduse korral edendavad 
liikmesriigid koostööd infoühiskonna 
teenusepakkujate ja õiguste omajate vahel 
sidusrühmade dialoogi kaudu, et teha 
kindlaks parimad tavad, nagu asjakohased 
ja proportsionaalsed 
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sisutuvastustehnoloogiad, võttes muu 
hulgas arvesse teenuste olemust, 
tehnoloogiate kättesaadavust ja nende 
tõhusust tehnika arengu valguses.

sisutuvastustehnoloogiad, võttes muu 
hulgas arvesse teenuste olemust, 
tehnoloogiate kättesaadavust ja 
taskukohasust ning nende tõhusust eri 
sisuliikide seisukohast ja tehnika arengu 
valguses. Koostöös liikmesriikidega toetab 
komisjon selliste heade tavade vahetamist 
kogu liidus, mis on seotud käesoleva 
artikli lõike 1 alusel toimunud mistahes 
koostöö tulemustega.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid toetavad sektoripõhiste 
probleemidega tegelemiseks 
sektoripoolsete lahenduste leidmist ja 
kehtivate meetmete tõhusat jõustamist, et 
võidelda piraatluse vastu, sealhulgas 
teadlikkuse suurendamist autoriõigusega 
kaitstud sisule ja muule materjalile 
juurdepääsemise seaduslikest viisidest.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et õiguste 
omajate ja infoühiskonna 
teenusepakkujate vaheliste vaidluste 
korral artikli 1 kohaldamise üle võib 
kasutada alternatiivset vaidluste 
lahendamise mehhanismi.

Liikmesriigid loovad või määravad 
erapooletu organi, kellel on vastavad 
kogemused ja oskused, et aidata pooltel 
lahendada vaidlusi, kasutades esimeses 
lõigus osutatud mehhanismi.

Hiljemalt [artikli 21 lõikes 1 osutatud 
kuupäev] teatavad liikmesriigid 
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komisjonile lõigus 2 osutatud organist.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a

Kaitstud sisu kasutamine infoühiskonna 
teenuste automatiseeritud 

pildiviiteteenuste poolt

Liikmesriigid tagavad, et infoühiskonna 
teenuspakkujad, kes automatiseeritult 
reprodutseerivad või osutavad 
märkimisväärsele kogusele 
autoriõigusega kaitstud visuaalteostele ja 
teevad need avalikkusele kättesaadavaks 
indekseerimise ja viitamise eesmärgil, 
sõlmiksid õiglased ja tasakaalustatud 
litsentsilepinguid seda taotlenud õiguste 
omajatega, et tagada nende õiglane 
tasustamine. Sellist tasu võivad hallata 
asjaomaste õiguste omajate kollektiivse 
esindamise organisatsioonid.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et autorid ja 
esitajad saavad neilt, kellele nad on oma 
õigused litsentsinud, korrapäraselt ning 
võttes arvesse iga valdkonna eripära, 
õigeaegset, asjakohast ja piisavat teavet 
oma teoste ja esituste kasutamise kohta, 
eelkõige seoses kasutusviiside, saadud tulu 
ja makstava tasuga.

1. Liikmesriigid tagavad, et autorid ja 
esitajad saavad neilt, kellele nad on oma 
õigused otseselt litsentsinud, loovutanud 
või üle andnud, vähemalt üks kord aastas
ning võttes arvesse iga valdkonna eripära, 
õigeaegset, asjakohast, täpset ja piisavat 
teavet oma teoste ja esituste kasutamise ja 
reklaamimise kohta, eelkõige seoses 
kasutusviiside, läbiviidud reklaamürituste, 
saadud tulu ja makstava tasuga.
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Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike kohaldamisel esitab 
asjaomane õigusjärglane litsentsi või 
üleantud õiguste kasutajale asjakohase 
vajaliku teabe, mis võimaldab tal täita 
esimeses lõigus sätestatud kohustusi.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud kohustus peab 
olema proportsionaalne ja tõhus ning 
tagama piisava läbipaistvuse igas sektoris. 
Juhtudel, mil kohustusest tulenev 
halduskoormus oleks võrreldes teose või 
esituse kasutusest saadava tuluga 
ebaproportsionaalne, võivad liikmesriigid 
lõikes 1 osutatud kohustust kohandada, 
tingimusel et kõnealune kohustus jääb 
tõhusaks ja tagab piisava läbipaistvuse.

Lõikes 1 sätestatud kohustus peab olema 
proportsionaalne ja tõhus ning tagama 
läbipaistvuse kõrge taseme igas sektoris. 
Juhtudel, mil kohustusest tulenev 
halduskoormus oleks võrreldes teose või 
esituse kasutusest saadava tuluga 
ebaproportsionaalne, võivad liikmesriigid 
lõikes 1 osutatud kohustust kohandada, 
tingimusel et kõnealune kohustus jääb 
tõhusaks ja tagab piisava läbipaistvuse
ning koormuse ebaproportsionaalsus on 
nõuetekohaselt põhjendatud.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid toetavad 
sidusrühmade dialoogi abil valdkondlike 
standardmenetluste väljatöötamist ja 
edendavad automatiseeritud töötlemist, 
mille puhul kasutatakse teoste 
rahvusvahelisi tunnuseid.
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Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui kehtivate kollektiivlepingutega 
nähakse ette võrreldavad nõuded 
läbipaistvuse taseme osas ja need on 
samaväärsed lõikes 2 osutatule, loetakse 
lõikes 1 sätestatud kohustus täidetuks.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a

Autorite ja esitajate võõrandamatu õigus 
saada õiglast tasu

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
autorid ja esitajad annavad üle või 
loovutavad oma teoste või muu materjali 
avalikkusele kättesaadavaks tegemise 
õiguse infoühiskonna teenusepakkujatele, 
kes teevad teosed või muud materjali 
kättesaadavaks litsentsitud kataloogi 
kaudu, säilib nimetatud autoritel ja 
esitajatel õigus saada õiglast tasu sellise 
kasutamise eest.

2. Liikmesriigid keelavad ära 
võimaluse loobuda autori või esitaja 
õigusest saada oma teose lõike 1 kohaselt 
kättesaadavaks tegemise eest õiglast tasu. 
Lõiget 1 ei kohaldata, kui autor või esitaja 
annab kõigile kasutajatele tasuta 
lihtlitsentsi oma teose kasutamiseks.

3. Autori või esitaja teose üldsusele 
kättesaadavaks tegemise eest õiglase tasu 
saamise õiguse haldamine usaldatakse 
asjaomasele kollektiivse esindamise 
organisatsioonile. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon kogub õiglast tasu 
infoühiskonna teenustelt, mis teevad 



PE595.591v03-00 54/59 AD\1133335ET.docx

ET

teosed üldsusele kättesaadavaks.

4. Kui õigus õiglasele tasule on juba 
ette nähtud audiovisuaalteostega soetud 
lepingutes või kollektiivlepingutes, 
sealhulgas vabatahtlikus kollektiivse 
esindamise lepingus autor või esitaja ja 
tema lepingupoole vahel, loetakse 
käesoleva artikli nõuded on täidetuks.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et autorid ja esitajad 
saavad nõuda poolelt, kellega nad on 
sõlminud lepingu õiguste kasutamiseks, 
täiendavat, asjakohast tasu, kui algselt 
kokkulepitud tasu on ebaproportsionaalselt 
väike võrreldes teose või esituse 
kasutamisest tuleneva tulu ja kasuga.

Liikmesriigid tagavad, et autorid ja esitajad 
või nende määratud esindajad saavad 
nõuda poolelt, kellega nad on sõlminud 
lepingu õiguste kasutamiseks, täiendavat
õiglast tasu, kui on nõuetekohaselt ja 
põhjendatult tõestatud, et algselt 
kokkulepitud tasu on ebaproportsionaalselt 
väike võrreldes teose või esituse 
kasutamisest tuleneva tulu ja kasuga.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 – alalõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada, et lõikes 1 
sätestatud kohustust ei kohaldata, kui 
autori või esitaja panus ei ole 
märkimisväärne, võttes arvesse kogu teose 
või esituse laadi.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vaidluste puhul, 
mis puudutavad artikli 14 kohast 

Ilma et see piiraks muude 
õiguskaitsevahendite kohaldamist,
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läbipaistvuskohustust ja artikli 15 kohast 
lepingu kohandamise mehhanismi, võib 
kasutada vabatahtlikku, alternatiivset 
vaidluste lahendamise menetlust.

tagavad liikmesriigid, et vaidluste puhul, 
mis puudutavad artikli 14 kohast 
läbipaistvuskohustust, artikli 15 kohast 
lepingu kohandamise mehhanismi ja artikli 
14 a kohast võõrandamatut tasu saamise 
õigust, võib kasutada vabatahtlikku, 
alternatiivset vaidluste lahendamise 
menetlust.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – alalõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus nimetatud toimingud võib 
algatada vaidluse mis tahes osapool või 
mitme autori ja esitaja ühishagi alusel 
sama lepingupartneriga ja samade nõuete 
alusel, või algatab selle nende nimel neid 
esindav kollektiivne organisatsioon. 
Otseselt menetlusega seotud kulud 
peaksid olema taskukohased.
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KELLELT ARVAMUSE 
KOOSTAJA ON TEAVET SAANUD

Alljärgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ning selle eest vastutab 

ainuisikuliselt arvamuse koostaja. Arvamuse koostaja on saanud arvamuse projekti 

ettevalmistamisel, kuni selle vastuvõtmiseni komisjonis, teavet järgmistelt üksustelt või 

isikutelt.

Metoodika. Dokumendi eesmärk on loetleda kõik sidusrühmad, kes esitasid oma arvamuse 

projektis käsitletava direktiivi suhtes. Loend hõlmab sidusrühmi, kes esitasid oma seisukohad 

isiklikul kohtumisel või telefonitsi kas pärast kohtumise ettepanekut või selle ajal, kui nad 

leidsid võimaluse aruteluks (eeldusel, et teabevahetus oli piisavalt pikk, et seda saab 

võrdsustada isikliku kohtumisega ning et vestlusel käsitleti direktiivi sisuliselt).

Avalike suhete ettevõtete poolt korraldatud kohtumiste puhul on ära näidatud asjaomane 

klient.

Loend on esitatud kronoloogilises järjekorras alates esimesest kohtumisest kuni viimaseni. 

Käesolev loend hõlmab koosolekuid, mis toimusid ajavahemikul alates kuupäevast, mil 

arvamuse koostaja ametlikult määrati (26. oktoober 2016) kuni arvamuse projekti 

väljasaatmise kuupäevani CULT-komisjoni sekretariaati (3. veebruar 2017).
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