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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Digitaalse tehnoloogia areng ja 

internet on muutnud tele- ja 

raadioprogrammide levitamist ja neile 

ligipääsu. Tarbijad eeldavad aina enam, et 

neil on juurdepääs tele- ja 

raadioprogrammidele reaalajas ja tellimise 

alusel, kasutades selliseid traditsioonilisi 

sidevahendeid nagu satelliit või kaabellevi 

ning samuti veebipõhiseid teenuseid. 

Ringhäälinguorganisatsioonid pakuvad 

seetõttu oma tele- ja raadioprogrammidele 

lisaks üha rohkem internetipõhiseid 

kõrvalteenuseid nagu samaaegsed 

ülekanded ja järelvaatamisteenused. 

Taasedastamisteenuste osutajad, kes 

koondavad tele- ja raadioprogramme 

pakettidesse ja pakuvad neid kasutajatele 

algse programmi edastamisega samaaegselt 

muutumatul ja täielikul kujul, kasutavad 

erinevaid edastusviise nagu kaabellevi, 

maapealne digitaaltelevisioon, suletud IP-

põhised võrgud, mobiilisidevõrgud ja 

avatud internet. Kasutajad nõuavad üha 

enam juurdepääsu mitte üksnes oma 

asukohaliikmesriigist, vaid ka teistest 

liikmesriikidest pärit tele- ja 

raadioprogrammidele, sealhulgas 

keelevähemustesse kuuluvad inimesed ja 

need, kes elavad muus liikmesriigis kui 

päritoluliikmesriik. 

(2) Digitaalse tehnoloogia areng ja 

internet on muutnud ja muudab veelgi tele- 

ja raadioprogrammide levitamist ja neile 

ligipääsu. Tarbijad eeldavad aina enam, et 

neil on juurdepääs tele- ja 

raadioprogrammidele reaalajas ja tellimise 

alusel, kasutades selliseid traditsioonilisi 

sidevahendeid nagu satelliit või kaabellevi 

ning samuti veebipõhiseid teenuseid. 

Ringhäälinguorganisatsioonid pakuvad 

seetõttu oma tele- ja raadioprogrammidele 

lisaks üha rohkem internetipõhiseid 

teenuseid, nagu samaaegsed ülekanded, 

veebiülekanded ja järelvaatamisteenused, 

mis täiendavad nende tavapärast 

lineaarset toodangut. Lisaks teevad 

ringhäälinguorganisatsioonid tele- ja 

raadioprogrammide sarnaseid programme 

kättesaadavaks ainult internetis või 

kõigepealt internetis. Sellised tavad 

levivad aina rohkem ning seda võib 

seletada muutuva turuolukorra ja 

tarbijate nõudmistega. 
Taasedastamisteenuste osutajad, kes 

koondavad tele- ja raadioprogramme 

pakettidesse ja pakuvad neid kasutajatele 

algse programmi edastamisega samaaegselt 

muutumatul ja täielikul kujul, kasutavad 

erinevaid edastusviise nagu kaabellevi, 

maapealne digitaaltelevisioon, suletud IP-

põhised võrgud, mobiilisidevõrgud ja 

avatud internet. Seetõttu toimub tele- ja 
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raadioprogrammide levitamine ja 

kättesaadavaks tegemine üha rohkem 

mitmeplatvormilisel ja 

tehnoloogianeutraalsel alusel. Kasutajad 

nõuavad üha enam juurdepääsu tele- ja 

raadioprogrammidele kõikidel piirideta 

keskkonna platvormidel, seega mitte 

üksnes oma asukohaliikmesriigist, vaid ka 

teistest liikmesriikidest pärit tele- ja 

raadioprogrammidele, sealhulgas 

keelevähemustesse kuuluvad inimesed ja 

need, kes elavad muus liikmesriigis kui 

päritoluliikmesriik. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) On olemas palju tõkkeid, mis 

takistavad internetipõhiste kõrvalteenuste 

ja taasedastamisteenuste osutamist ning 

seeläbi tele- ja raadioprogrammide vaba 

ringlemist liidus. 

Ringhäälinguorganisatsioonid edastavad 

iga päev palju tunde uudiste-, kultuuri-, 

dokumentaal- või meelelahutussaateid. 

Need programmid hõlmavad erinevat 

infosisu, nagu audiovisuaal-, muusika-, 

kirjandus- või graafilisi teoseid, mis on 

liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega 

ja/või sellega kaasnevate õigustega. Selle 

tulemuseks on keerukas protseduur, mille 

käigus tuleb luba saada erinevatelt õiguste 

omajatelt erinevate teoste ja muu materjali 

edastamiseks. Tihti tuleb luba saada 

lühikese aja jooksul, eelkõige selliste 

saadete ettevalmistamisel nagu 

uudistesaated ja aktuaalseid poliitilisi 

sündmusi käsitlevad saated. Selleks et 

muuta oma teenused piiriüleselt 

kättesaadavaks, tuleb 

ringhäälinguorganisatsioonidel saada teoste 

ja muu materjali edastamiseks nõutud 

õigused kõigi asjaomaste territooriumide 

jaoks, mis muudab loa saamise veelgi 

(3) Ringhäälinguorganisatsioonid 

edastavad iga päev palju tunde uudiste- ja 

päevakajalisi sündmusi käsitlevad saateid. 

Need programmid hõlmavad erinevat 

infosisu, nagu audiovisuaal-, muusika-, 

kirjandus- või graafilisi teoseid, mis on 

liidu õiguse alusel kaitstud autoriõigusega 

ja/või sellega kaasnevate õigustega. Selle 

tulemuseks on keerukas protseduur, mille 

käigus tuleb luba saada erinevatelt õiguste 

omajatelt erinevate teoste ja muu materjali 

edastamiseks. Tihti tuleb luba saada 

lühikese aja jooksul. Selleks et muuta oma 

teenused piiriüleselt kättesaadavaks, tuleb 

ringhäälinguorganisatsioonidel saada teoste 

ja muu materjali edastamiseks nõutud 

õigused kõigi asjaomaste territooriumide 

jaoks, mis muudab loa saamise veelgi 

keerulisemaks. 
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keerulisemaks. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Taasedastamise teenuste osutajatel, 

kes üldjuhul pakuvad paljusid tele- ja 

raadioprogramme, mis sisaldavad mitmeid 

teoseid ja muud kaitstud materjali, on väga 

vähe aega vajaliku loa saamiseks ja neil 

lasub seega litsentsi saamisel 

märkimisväärne koormus. Samuti on oht, 

et õiguste omajate teoseid ja muud 

materjali kasutatakse ilma loata või tasu 

maksmata. 

(4) Taasedastamise teenuste osutajatel, 

kes üldjuhul pakuvad paljusid tele- ja 

raadioprogramme, mis sisaldavad mitmeid 

teoseid ja muud kaitstud materjali, on väga 

vähe aega vajaliku loa saamiseks ja neil 

lasub seega litsentsi saamisel 

märkimisväärne koormus. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Teoste ja muu kaitstud materjali 

õigused on ühtlustatud eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

2001/29/EÜ15  ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ16. 

(5) Teoste ja muu kaitstud materjali 

õigused on ühtlustatud eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

2001/29/EÜ15 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2006/115/EÜ16. 

Nende õigusaktide põhieesmärk on 

pakkuda õiguste omajatele 

kõrgetasemelist kaitset. 

_________________ _________________ 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 

2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

teatavate aspektide ühtlustamise kohta 

infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 

10–19). 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 

2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

teatavate aspektide ühtlustamise kohta 

infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, lk 

10). 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2006. aasta direktiiv 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2006. aasta direktiiv 
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2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse 

ja teatavate autoriõigusega kaasnevate 

õiguste kohta intellektuaalomandi vallas 

(ELT L 376, 27.12.2006, lk 28–35). 

2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse 

ja teatavate autoriõigusega kaasnevate 

õiguste kohta intellektuaalomandi vallas 

(ELT L 376, 27.12.2006, lk 28). 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Direktiiviga 93/83/EMÜ17 

hõlbustatakse teistest liidu liikmesriikidest 

pärit tele- ja raadioprogrammide piiriülest 

satelliitlevi ja kaabli kaudu taasedastamist. 

Siiski piirduvad kõnealuse direktiivi 

ringhäälinguorganisatsioonide 

ülekandeid käsitlevad sätted 

satelliitedastusega ja seega ei kohaldata 

neid programmiedastuse internetipõhiste 

kõrvalteenuste osutamise suhtes, samas 

kui teistest liikmesriikidest pärit tele- ja 

raadioprogrammide taasedastamist 

käsitlevad sätted piirduvad kaabli teel või 

mikrolainesüsteemi kaudu edastamisega 

ega laiene taasedastamisele muu 

tehnoloogia vahendusel. 

(6) Direktiiviga 93/83/EMÜ17 

hõlbustatakse teistest liidu liikmesriikidest 

pärit tele- ja raadioprogrammide piiriülest 

satelliitlevi ja kaabli kaudu taasedastamist. 

_________________ _________________ 

17 Nõukogu 27. septembri 1993. aasta 

direktiiv 93/83/EMÜ teatavate 

satelliitlevile ja kaabli kaudu 

taasedastamisele kohaldatavaid 

autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi 

käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise 

kohta (EÜT L 248, 6.10.1993, lk 15–21). 

17 Nõukogu 27. septembri 1993. aasta 

direktiiv 93/83/EMÜ teatavate 

satelliitlevile ja kaabli kaudu 

taasedastamisele kohaldatavaid 

autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi 

käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise 

kohta (EÜT L 248, 6.10.1993, lk 15). 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(7) Seetõttu tuleb programmiedastuse 

internetipõhiste kõrvalteenuste piiriülest 

osutamist ning teistest liikmesriikidest 

pärit tele- ja raadioprogrammide 

taasedastamist hõlbustada, kohandades 

autoriõigust ja sellega kaasnevate õiguste 

teostamist käsitlevat õigusraamistikku 

selle tegevusega. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Käesoleva määrusega hõlmatud 

internetipõhised kõrvalteenused on 

teenused, mida osutavad 

ringhäälinguorganisatsioonid, kellel on 

programmiedastusega selge ja alluvuslik 

seos. Need hõlmavad teenuseid, mis 

annavad lineaarse juurdepääsu tele- ja 

raadioprogrammidele programmide 

edastamisega samaaegselt, ja teenuseid, 

mis annavad kindlaksmääratud 

ajavahemiku jooksul pärast algset 

edastamist juurdepääsu tele- ja 

raadioprogrammidele, mille 

ringhäälinguorganisatsioonid on 

eelnevalt edastanud (nn 

järelvaatamisteenused). Lisaks hõlmavad 

internetipõhised kõrvalteenused 

teenuseid, mis võimaldavad juurdepääsu 

materjalidele, mis rikastavad või muul 

viisil mitmekesistavad 

ringhäälinguorganisatsioonide tele- ja 

raadioprogramme, sealhulgas vastava 

programmi sisu eelvaatamine, 

laiendamine, täiendamine või 

kordusvaatamine. Juurdepääsu andmist 

konkreetsetele teostele või muule tele- või 

raadioprogrammis olevale kaitstud 

materjalile ei tohiks käsitada 

internetipõhise kõrvalteenusena. 

Samamoodi ei kuulu internetipõhiste 

kõrvalteenuste mõiste alla juurdepääs 

teostele või muule kaitstud materjalile 

välja jäetud 
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programmist eraldi, näiteks juurdepääs 

üksikutele muusika- või 

audiovisuaalteostele, muusikaalbumitele 

või videotele. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Lepinguvabaduse põhimõte 

võimaldab jätkata nende õiguste teostamise 

piiramist, mida käesolevas määruses ette 

nähtud päritoluriigi põhimõte mõjutab, 

eelkõige seoses teatavate tehniliste 

edastusvahendite ja teatavate 

keeleversioonidega, tingimusel et 

niisugune õiguste teostamise piiramine on 

kooskõlas liidu õigusega. 

(11) Lepinguvabaduse põhimõtte abil ja 

selleks, et toetada olemasolevaid 

litsentsimise mudeleid, näiteks ainult 

territoriaalsusest lähtuvat litsentsimist, 

mis võimaldab kasutada audiovisuaalse 

toodangu, optimaalse levitamise ja 

kultuurilise mitmekesisuse edendamise 

jaoks hädavajalikke 

rahastamismehhanisme, peaks olema 

võimalik jätkata nende õiguste teostamise 

piiramist, mida käesolevas määruses ette 

nähtud päritoluriigi põhimõte mõjutab, 

eelkõige seoses teatavate tehniliste 

edastusvahendite, nagu asukohapõhine 

piiramine või filtreerimine, ja teatavate 

keeleversioonidega, tingimusel et 

niisugune õiguste teostamise piiramine on 

kooskõlas liidu õigusega. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Paljud rahvusvahelised 

ühistootmislepingud lähtuvad 

põhimõttest, et ühistootmise puhul 

teostatakse õigusi eraldi ja teistest 

kaastootjatest sõltumatult, jagades 

kasutusõiguse omavahel territooriumide 

kaupa. Iga kaastootja peab oma õiguste 

kasutamisel arvesse võtma teise kaastootja 

õigusi, pidades ühtlasi kinni rahastamise 



 

AD\1127724ET.docx 9/22 PE595.592v02-00 

 ET 

jaotusest. Kui ühe kaastootja antav luba 

ühistoodetud audiovisuaalteoste üldsusele 

edastamiseks või üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks võiks tõsiselt kahjustada teise 

kaastootja kasutusõigusi, võiksid 

kaastootjate vahelised lepingud sisaldada 

sätteid, mis hõlmaksid juhtumeid, kus üks 

kaastootja vajab loa andmiseks teise 

kaastootja nõusolekut, näiteks kui 

kättesaadavaks tehtud teoste üks või mitu 

keeleversiooni, sealhulgas dubleeritud või 

subtitreeritud versioonid, langevad kokku 

lepinguga teisele kaastootjale määratud 

territooriumil laialdaselt mõistetavate 

keeltega. Seetõttu võiksid kaastootjate 

vahelised lepingud, niivõrd kui see on 

liidu õigusega kooskõlas, sisaldada nõuet 

tehniliste meetmete kasutamiseks, et üks 

lepinguosaline ei saaks sekkuda teise 

lepinguosalise õiguste kokkulepitud 

territoriaalsesse teostamisse. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 b) Otseedastuse tehnoloogia 

võimaldab ringhäälinguorganisatsiooni 

programmi sisaldavat signaali edastada 

ainult taasedastamise teenuste osutajatele. 

Teenuseosutajad koondavad signaalid 

omakorda pakettidesse ja edastavad neid 

oma klientidele, tihti koos muude 

lisaväärtust omavate seonduvate 

teenustega, nagu järelvaatamine, kohalik 

kaasaskantavus või voogedastusteenused. 

Ringhäälinguorganisatsioonide kokku 

pandud ja hallatavate programmide 

edastamine moodustab märkimisväärse 

osa kaabli kaudu taasedastamise teenuste 

osutajate tulust. Taasedastamise teenuste 

osutajad peaksid jätkama õiguste 

omajatele tasu maksmist, olenemata 

kasutatavast tehnoloogiast. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Kaabellevi, maapealse 

digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste 

võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste 

võrkude kaudu taasedastamise teenuseid 

pakkuvad ettevõtjad osutavad teenuseid, 

mis on samaväärsed teenustega, mida 

osutavad kaabli kaudu taasedastamise 

teenuste ettevõtjad, kui nad edastavad 

samaaegselt muutmata ja täielikul kujul 

teisest liikmesriigist pärit esialgset tele- või 

raadioprogrammi, kui algne 

programmiedastus toimus kaabel- või 

kaablita sidevahendite abil ja oli ette 

nähtud üldsusele edastamiseks. Seetõttu 

tuleks need käesoleva määruse 

kohaldamisalast välja jätta ja nende suhtes 

tuleks kohaldada kohustusliku kollektiivse 

haldamise mehhanismi. Taasedastamise 

teenused, mida pakutakse avatud interneti 

vahendusel, tuleks käesoleva määruse 

kohaldamisalast välja jätta, kuna neil 

teenustel on teistsugused tunnused. Need 

teenused ei ole seotud ühegi konkreetse 

taristuga ja nende suutlikkus tagada 

kontrollitud keskkond on piiratud, näiteks 

võrreldes kaabellevi või suletud IP-põhiste 

võrkudega. 

(12) Satelliitlevi, maapealse 

digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste 

võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste 

võrkude kaudu taasedastamise teenuseid 

pakkuvad ettevõtjad osutavad teenuseid, 

mis on samaväärsed teenustega, mida 

osutavad kaabli kaudu taasedastamise 

teenuste ettevõtjad, kui nad edastavad 

samaaegselt muutmata ja täielikul kujul 

teisest liikmesriigist pärit esialgset tele- või 

raadioprogrammi, kui algne 

programmiedastus toimus kaabel- või 

kaablita sidevahendite abil, sealhulgas 

satelliidi või veebi kaudu, ja oli ette nähtud 

üldsusele edastamiseks. Seetõttu tuleks 

need käesoleva määruse kohaldamisalast 

välja jätta ja nende suhtes tuleks kohaldada 

kohustusliku kollektiivse haldamise 

mehhanismi. Taasedastamise teenused, 

mida pakutakse avatud interneti 

vahendusel, tuleks käesoleva määruse 

kohaldamisalast välja jätta vaid juhul, kui 

need ei suuda tagada kontrollitud 

keskkonda, näiteks võrreldes kaabellevi 

või suletud IP-põhiste võrkudega. 

 _________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

novembri 2015. aasta määrus (EL) 

2015/2120, millega nähakse ette avatud 

internetti käsitlevad meetmed ning 

millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ 

universaalteenuse ning kasutajate õiguste 

kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -

teenuste puhul ning määrust (EL) nr 

531/2012, mis käsitleb rändlust 

üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu 

piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1). 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Kaabellevi, maapealse 

digitaaltelevisiooni, suletud IP-põhiste 

võrkude, mobiilisidevõrkude ja sarnaste 

võrkude kaudu taasedastamise teenuste 

osutajatele õiguskindluse tagamiseks ja 

neid teenuseid käsitlevates siseriiklikes 

õigusnormides esinevate lahknevuste 

kõrvaldamiseks tuleks kohaldada eeskirju, 

mis on sarnased direktiivis 93/83/EMÜ 

kaabli kaudu edastamist käsitlevate 

eeskirjadega. Selles direktiivis sätestatud 

eeskirjad hõlmavad kohustust teostada 

õigust anda taasedastamise teenuse 

osutajale luba või keelduda talle luba 

andmast kollektiivse haldamise 

organisatsiooni kaudu. See ei piira 

direktiivi 2014/26/EL18 sätteid, eelkõige 

neid sätteid, mis puudutavad õiguste omaja 

õigusi kollektiivse esindamise 

organisatsiooni valimisel. 

(13) Kaabellevi, maapealse 

digitaaltelevisiooni, IP-põhiste võrkude, 

mobiilisidevõrkude ja sarnaste võrkude 

kaudu taasedastamise teenuste osutajatele 

õiguskindluse tagamiseks ja neid teenuseid 

käsitlevates siseriiklikes õigusnormides 

esinevate lahknevuste kõrvaldamiseks 

tuleks kohaldada eeskirju, mis on sarnased 

direktiivis 93/83/EMÜ kaabli kaudu 

edastamist käsitlevate eeskirjadega. Selles 

direktiivis sätestatud eeskirjad hõlmavad 

kohustust teostada õigust anda 

taasedastamise teenuse osutajale luba või 

keelduda talle luba andmast kollektiivse 

haldamise organisatsiooni kaudu. See ei 

piira direktiivi 2014/26/EL18 sätteid, 

eelkõige neid sätteid, mis puudutavad 

õiguste omaja õigusi kollektiivse 

esindamise organisatsiooni valimisel. 

__________________ __________________ 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL 

autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate 

õiguste kollektiivse teostamise ning 

muusikateose internetis kasutamise õiguse 

multiterritoriaalse litsentsimise kohta 

siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72–98). 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL 

autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate 

õiguste kollektiivse teostamise ning 

muusikateose internetis kasutamise õiguse 

multiterritoriaalse litsentsimise kohta 

siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72). 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Et tarbijate nõudmistele vastu 

tulla, tuleks käesolevas määruses ja 

nõukogu direktiivis 93/83/EMÜ 

määratletud taasedastamise õiguste 
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kasutamist kohaldada ka selliste 

funktsioonide suhtes, mis on tihedalt 

seotud lineaarse programmiedastusega, 

milleks taasedastamise õigused on 

soetatud. Sellisteks funktsioonideks tuleks 

lugeda näiteks nn ajamasina teenused, 

mis tehakse lepinguosaliste kokkuleppe 

kohaselt kättesaadavaks vaid piiratud aja 

jooksul taasedastamise ajal või pärast 

seda, näiteks internetipõhine personaalne 

videosalvestus (PVR) ja saadete 

taasalustamisvõimalus (restart-TV). 

Funktsiooni, mis asendab 

ringhäälinguorganisatsiooni 

internetipõhiseid teenuseid, ei tuleks 

käsitada funktsioonina, mis on tihedalt 

seotud lineaarse programmiedastusega, 

milleks taasedastamise õigused on 

soetatud. Sellisele taasedastamisteenuseid 

pakkuva ettevõtja pakutavale 

funktsioonile ei tuleks seetõttu 

taasedastamise õiguste kasutamist 

kohaldada. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et ära hoida päritoluriigi 

põhimõttest kõrvalehoidumist 

internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise 

ja neile juurdepääsu võimaldamise või 

kasutamisega seotud autoriõigusi ja 

nendega kaasnevaid õigusi käsitlevate 

kehtivate kokkulepete kestuse 

pikendamise teel, tuleb päritoluriigi 

põhimõtet kohaldada ka juba kehtivatele 

kokkulepetele, kuid üleminekuperioodi 

jooksul. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 



 

AD\1127724ET.docx 13/22 PE595.592v02-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Ringhäälinguorganisatsioonid, kes 

vahendavad programmi sisaldavaid 

signaale otseedastuse kaudu 

edasimüüjatele üldsusele vastuvõtuks, 

peaksid koos edasimüüjatega vastutama 

üksikute ja jagamatute üldsusele 

edastamise ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemise toimingute eest, mis on 

määratletud direktiivi 2001/29/EÜ artiklis 

3, mida nad koos ellu viivad. Need 

ringhäälinguorganisatsioonid ja 

edasimüüjad peaksid seetõttu saama 

õiguste omajatelt loa sellistes toimingutes 

osalemiseks. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (aa) „päevakajalised saated“ – 

ajakirjandussaadete liik, kus 

keskendutakse hiljuti toimunud või saate 

ajal toimuvate uudislugude 

üksikasjalikule analüüsile ja nende üle 

arutlemisele; 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ab) „uudistesaated“ – saateliik, mis 

keskendub võimalikult kiiresti lihtsaks 

esitamiseks mõeldud lühiuudistele, mida 

analüüsitakse sageli minimaalselt; 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) „taasedastamine“ — teisest 

liikmesriigist algse tele- või 

raadioprogrammi üldsusele vastuvõtuks 

ette nähtud mis tahes samaaegne, 

muutumatu ja täielik taasedastamine, mis 

ei ole direktiivis 93/83/EMÜ määratletud 

taasedastamine kaabellevi kaudu ega 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EL) nr 2015/2120 sätestatud 

internetiühenduse teenuse kaudu 

taasedastamine, mis toimub traatside või 

õhu kaudu, sealhulgas satelliidi, kuid välja 

arvatud interneti kaudu, tingimusel et 

edastamine toimub kellegi teise poolt kui 

see ringhäälinguorganisatsioon, kes 

programmi algselt edastas või kelle 

kontrolli all ja vastutusel programm algselt 

edastati. 

(b) „taasedastamine“ — teisest 

liikmesriigist üldsusele vastuvõtuks ette 

nähtud algse tele- või raadioprogrammi 

mis tahes samaaegne, muutumatu ja täielik 

üldsusele lõplikuks vastuvõtuks 

taasedastamine, mis ei ole direktiivis 

93/83/EMÜ määratletud taasedastamine 

kaabellevi kaudu ega Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määruses (EL) nr 2015/2120 

sätestatud taasedastamine 

internetiühenduse teenuse kaudu, ja mis 

toimub traatside või õhu kaudu, sealhulgas 

satelliidi, kuid välja arvatud interneti 

kaudu, tingimusel et edastamine toimub 

kellegi teise poolt kui see 

ringhäälinguorganisatsioon, kes programmi 

algselt edastas või kelle kontrolli all ja 

vastutusel programm algselt edastati. 

Veebipõhine taasedastamine kuulub 

käesoleva määruse kohaldamisalasse, kui 

see on seotud konkreetse taristuga või kui 

sealjuures suudetakse tagada kontrollitud 

kasutajarühmaga keskkond; 

__________________ __________________ 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

novembri 2015. aasta määrus (EL) 

2015/2120, millega nähakse ette avatud 

internetti käsitlevad meetmed ning millega 

muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ 

universaalteenuse ning kasutajate õiguste 

kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -

teenuste puhul ning määrust (EL) nr 

531/2012, mis käsitleb rändlust 

üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu 

piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1).  

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

novembri 2015. aasta määrus (EL) 

2015/2120, millega nähakse ette avatud 

internetti käsitlevad meetmed ning millega 

muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ 

universaalteenuse ning kasutajate õiguste 

kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -

teenuste puhul ning määrust (EL) nr 

531/2012, mis käsitleb rändlust 

üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu 

piires (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ba) „suletud keskkond“ — keskkond, 

kus taasedastusettevõtja pakub 

taasedastusteenust üksnes piiratud 

tarbijate rühmale; 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (bb) „otseedastus“ – kahe- või 

enamaetapiline protsess, mille käigus 

ringhäälinguorganisatsioon vahendab 

niinimetatud punktist punkti ühenduse 

kaudu kaabel- või kaablita sidevahendite, 

sh satelliidi abil nii, et üldsus ei saa sellise 

edastamise ajal asjaomaseid signaale 

vastu võtta, programmi sisaldavaid 

signaale üldsusele vastuvõtuks 

edasimüüjatele, kes seejärel pakuvad neid 

signaale samaaegselt muutmata ja 

täielikul kujul üldsusele, kes saavad 

programme vaadata või kuulata kaabli, 

mikrolainesüsteemi, satelliidi-, maapealse 

digitaaltelevisiooni, IP-põhiste võrkude 

või sarnaste võrkude kaudu. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Lõiget 1 ei kohaldata 

internetipõhiste teenuste suhtes, mis 

tervikuna võttes on valdavalt ja põhiliselt 

suunatud sihtrühmale liikmesriigis, mis ei 

ole ringhäälinguorganisatsiooni peamine 

tegevuskoht. 
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Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Lõige 1 ei mõjuta autoriõiguse 

valdkonna lepinguvabadust ega piira 

direktiivist 2001/29/EÜ tulenevaid õigusi. 

Õiguste omajad ja õiguste kasutajad 

võivad seega kokku leppida, et piiravad 

päritoluriigi põhimõttega seotud õiguste 

geograafilist ulatust, tingimusel, et nad 

täidavad asjaomaseid eeskirju. 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 c) Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste 

teoste üldsusele edastamise, üldsusele 

kättesaadavaks tegemise ja 

reprodutseerimise puhul: 

 (i) audiovisuaalsed teosed, mille jaoks 

ringhäälinguorganisatsioonil on luba 

kolmanda isiku, sealhulgas teise 

ringhäälinguorganisatsiooni poolt, välja 

arvatud juhul, kui sellised 

audiovisuaalteosed on tellinud ja 

täielikult rahastanud lõikes 1 osutatud 

veebipõhist teenust pakkuv 

ringhäälinguorganisatsioon; 

 (ii) Ühistoodetud audiovisuaalsed 

teosed, välja arvatud juhul, kui need on 

täielikult rahastatud 

ringhäälinguorganisatsiooni poolt; ning  

 (iii) spordisaadete ülekannetes 

sisalduvad teosed või muu kaitstud sisu. 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Lepinguvabaduse põhimõte 

kaitseb nende õiguste teostamise 

piiramist, mida lõikes 1 sätestatud 

päritoluriigi põhimõte mõjutab, kaasa 

arvatud sel teel, et lepitakse kokku 

täielikus territoriaalses ainuõiguses. 

Juhul kui liidu õigusega seoses tehtud 

otsused ei võimalda kehtestada 

lepingusätteid, mis annavad ja/või 

jõustavad täieliku territoriaalse 

ainuõiguse, lakkab lõike 1 säte kehtimast. 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Kui autor on andnud oma 

taasedastamisõiguse üle 

ringhäälinguorganisatsioonile või 

tootjale, säilitab ta õiguse saada oma teose 

taasedastamise eest õiglast tasu. Selle 

õiguse haldamise võib usaldada autoreid 

esindavale kollektiivse esindamise 

organisatsioonile.  

 Käesolev säte ei välista 

kollektiivläbirääkimistel saavutatud 

kokkuleppeid, kasutuskokkuleppeid ega 

ringhäälinguorganisatsioonide, tootjate ja 

ametiühingute ühiseid tasustamise 

eeskirju, tingimusel, et autorile tagatakse 

tema teose taasedastamise eest õiglane 

tasu. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 5 välja jäetud 
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Üleminekusätted  

Selliste kokkulepete suhtes, mis on 

sõlmitud autoriõiguse ja sellega seotud 

õiguste kohta seoses üldsusele edastamise 

ja kättesaadavaks tegemisega 

internetipõhiste kõrvalteenuste osutamise 

käigus ja internetipõhiste kõrvalteenuste 

osutamiseks, kättesaadavaks tegemiseks 

või kasutamiseks vajalike 

reprodutseerimise toimingutega, mis 

kehtivad [artikli 7 lõikes 2 nimetatud 

kuupäev, mille sisestab Euroopa Liidu 

väljaannete talitus], kohaldatakse artiklit 

2 alates [artikli 7 lõikes 2 osutatud 

kuupäev + 2 aastat, mille sisestab 

Euroopa Liidu väljaannete talitus], kui 

kõnealuste kokkulepete kehtivus lõppeb 

pärast seda kuupäeva. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 a (uus) 

 Ringhäälinguprogrammide kasutamine 

otseedastuse kaudu 

 Ringhäälinguorganisatsioonid, kes 

vahendavad programmi sisaldavaid 

signaale otseedastuse kaudu 

edasimüüjatele üldsusele vastuvõtuks, 

vastutavad koos asjaomaste 

edasimüüjatega üksikute ja jagamatute 

üldsusele edastamise ja üldsusele 

kättesaadavaks tegemise toimingute eest, 

nagu need on määratletud direktiivi 

2001/29/EÜ artiklis 3, mida nad koos ellu 

viivad. Kõnealused 

ringhäälinguorganisatsioonid ja 

edasimüüjad peavad seetõttu saama 

asjaomastelt õiguste omajatelt loa 

vastavaks osalemiseks sellistes 

toimingutes. 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Hiljemalt [3 aastat pärast artikli 7 

lõikes 2 nimetatud kuupäeva, mille sisestab 

Euroopa Liidu väljaannete talitus] vaatab 

komisjon käesoleva määruse läbi ja esitab 

tulemuste kohta aruande Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. 

(1) Hiljemalt [3 aastat pärast artikli 7 

lõikes 2 nimetatud kuupäeva, mille sisestab 

Euroopa Liidu väljaannete talitus] vaatab 

komisjon käesoleva määruse läbi ja esitab 

tulemuste kohta aruande Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Aruanne 

tehakse avalikkusele lihtsalt ja tõhusalt 

kättesaadavaks. 
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, 
KELLELT ARVAMUSE KOOSTAJA ON TEAVET SAANUD 

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja raportööri ainuvastutusel. 

Arvamuse koostaja on saanud arvamuse projekti ettevalmistamisel, kuni selle 

vastuvõtmiseni komisjonis, teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt: 

 
 

Üksus ja/või isik 

Euroopa Ringhäälinguliit (EBU) 

Euroopa heliloojate ja lauluautorite liit (European Composer and Songwriter Alliance – 

ECSA) 

Euroopa autorite ja heliloojate ühingute liit (GESAC) 

Rahvusvaheline Muusikakirjastajate Konföderatsioon (ICMP) 

ARD 

ZDF 

Vodafone 

Euroopa Raadiote Liit (AER) 

Audiovisuaalteoste rahvusvahelise kollektiivse haldamise liit (Association for the 

International Collective Management of Audiovisual Works – AGICOA) 

Mobiilioperaatorite ühendus (GSM-Association – GSMA) 

Euroopa filmiagentuuride direktorid (EFADs) 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

Audiovisuaalteoste autorite ühing (SAA) 

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 

(GEMA) 

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom) 
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