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ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tervitab komisjoni pühendumist ELi digitaalarengu tegevuskava, sealhulgas autoriõiguse 

alaste küsimuste edasiarendamise suunas uue komisjoni ametiaja vältel; väljendab 

heameelt komisjoni 2015. aasta tööprogrammi üle, kuna selles lubatakse kasutusele võtta 

ühtse e-turu pakett, mis sisaldab seadusandlikku ettepanekut koos autoriõiguse eeskirjade 

ajakohastamise eesmärgiga, et viia need kooskõlla digitaalajastu nõudmistega; 

2. rõhutab autoriõiguse õigusraamistiku kohandamise vajadust, et tagada autoriõiguse ja 

sellega kaasnevate õiguste omajatele asjakohane tasu ja piisav kaitse, pidades silmas 

tarbijate uusi nõudmisi ning digitaalse majanduse ja ühiskonna väljakutseid; rõhutab 

samuti, et autoriõigusi käsitlevate kaasajastatud eeskirjadega tuleks tagada õige tasakaal 

kõikide huvitatud osaliste vahel: tarbijad, kasutajad, loojad ja õiguste omajad; 

3. rõhutab, et digitaalse turu terviklik ja ühtne reguleerimine on majanduskasvu oluline 

eeltingimus; 

4. märgib, et direktiiv 2001/29/EÜ (infoühiskonna direktiiv) võeti vastu 2001. aastal ning 

autoriõigusega kaitstud materjali digitaalne kasutamine ja sellega varustamine on pärast 

seda suurel määral kasvanud; toonitab, et komisjonil on vaja reageerida tehnoloogia 

arengule ning kohandada kehtivaid õigusakte olemasolevate ja tekkivate probleemidega; 

5. rõhutab asjaolu, et liikmesriikide vahelised õiguslikud erinevused põhjustavad õiguslikku 

ebakindlust, mis takistab ühtse e-turu loomist ja piiriülest juurdepääsu autoriõigusega 

kaitstud sisule; 

6. tuletab meelde, et digitaalses majanduses autoriõigusega kaitstud teostega loodud väärtust 

tuleks jagada õiglaselt õiguste omajatega; kutsub komisjoni üles hindama selle väärtuse 

ülekandmise ulatust ja mõju tehniliste digitaalvahendajate kasuks; 

7. tuletab meelde, et autoriõigus ja sellega seotud õigused on väga tähtsad, kuna nendega 

kaitstakse ja stimuleeritakse nii uute kaupade ning teenuste arendamist ja turustamist kui 

ka nende loomesisu loomist ja kasutamist, aidates seega mitme ELi tööstussektori ulatuses 

kaasa paremale konkurentsivõimele, tööhõivele ja innovatsioonile, ja seetõttu tuleb 

autoriõiguse mis tahes ühtlustamise läbi viia kõrgel kaitsetasemel ning tunnistada 

muudatusi kasutajate käitumises; juhib tähelepanu asjaolule, et direktiivi 2001/29/EÜ 

vajalik kohandamine digiajastuga võib tõenäoliselt aidata luua uusi ettevõtteid ja 

idufirmasid, mis on noortele tulevikus töökohtade allikaks; 

8. rõhutab, et autoriõigused on ainult sama tõhusad kui selle kaitseks kehtestatud 

jõustamismeetmed ning loomesektori edukuse ja innovatiivsuse tagamiseks peab 

autoriõiguste jõustamine olema kindel; samuti rõhutab, et autoriõigusi käsitlevate 

eeskirjade jõustamine peaks olema proportsionaalne ning et kasutajate õiguste piirangud 

tuleb seadusega kehtestada; 
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9. on seisukohal, et autoriõiguse eeskirjade kaasajastamine ELis ei oleks täielik, ilma et 

ajakohastataks direktiivi 2000/31/EÜ (elektroonilise kaubanduse kohta) ning teeb 

ettepaneku, et Euroopa Komisjon peaks kaaluma selles suunas tegutsemist; 

10. tunnistab, et autoriõiguse eesmärk on paremini kaitsta õiguste omajate kõigi kategooriate 

õigusi, et võimaldada õiguste omajatel saada oma jõupingutuste eest asjakohast tasu, kui 

teised kasutavad nende loomingut, ja soodustada sellega loomingulisust tulevikus; tuletab 

meelde, et kuigi kultuuri- ja loomemajandus annab tööd rohkem kui seitsmele miljonile 

inimesele ja moodustab igal aastal 4,5 % ELi SKPst, ning vastavalt Euroopa Parlamendi 

uuringule „Ühtse turu Euroopa mõõtme puudumise hind” loob digitaalne ühtne turg 2020. 

aastaks 223 000 töökohta, ning ehkki teenused, tehnoloogia ja võimalused, mis loometöö 

avalikkusele kättesaadavaks teevad, arenevad iga päevaga, kahanevad õiguste omajate 

sissetulekud kultuuri- ja loomemajanduse sektoris jätkuvalt; rõhutab autoriõiguste tõhusa 

kaitse olulisust ning vajadust tõsta tarbijate teadlikkust autoriõiguse ja sellega kaasnevate 

õiguste rikkumise tagajärgede kohta; 

11. rõhutab vajadust tugevdada autorite ja loojate läbirääkimispositsiooni digitaalajastu 

väärtusahelas; 

12. rõhutab asjaolu, et liikmesriikide autoriõiguste ja sellega seotud õiguste alased sätted 

erinevad märkimisväärselt ning autoriõigusega selle omajale tagatud ainuõiguslikkus on 

selle õiguse olemasolul piiratud liikmesriikide territoriaalsete piiridega; on arvamusel, et 

selline territoriaalne piiratus võib tihtipeale põhjustada turu killustatust ja suuri lahknevusi 

jõustamises kogu ELis; tuletab meelde, et Euroopa turg ei ole ühtlane ning riikide turud 

arenevad erineva kiirusega; tuletab ühtlasi meelde, et tarbijate eelistused ja 

tarbimisharjumused ning seega ka sisu vastavad igas liikmesriigis eri ootustele; 

13. rõhutab, et on oluline anda tarbijatele vastavalt ELi tarbijaõiguste direktiivile selget teavet 

nende ostetud sisu toimivuse kohta; 

14. on seisukohal, et autoriõiguste rikkumise vastu võitlemisel ELis tuleks teha ühiseid 

jõupingutusi, et tagada autoriõiguste kaitse ja autoriõigusega kaitstud veebisisu autoritele 

õiglane tasu; 

15. rõhutab, et territoriaalse killustatuse tõttu peavad üle kogu ELi sisuteenuseid pakkuvad 

kasutajad mõnikord mitmeid litsentse taotlema; rõhutab asjaolu, et erinevused piirangute 

ja erandite osas põhjustavad liiga sageli täiendavaid õigusabikulusid ja õigusliku selguse 

puudumist, kahjustades sellega innovatsiooni ja investeeringuid ning aidates mõnel juhul 

kaasa turu kontsentratsioonile; kutsub seega komisjoni üles uurima, millised direktiivis 

2001/29/EÜ ette nähtud erandid ja piirangud saaks muuta kohustuslikuks, et tagada 

siseturul piiriülene võrdne juurdepääs kultuurilisele mitmekesisusele ja parandada 

õiguskindlust;  

16. tuletab meelde, et tarbijatele keelatakse liiga sageli ligipääs teatud sisuteenustele 

geograafilistel alustel, mis on vastuolus direktiivi 2001/29/EÜ, eesmärgiga rakendada 

siseturul nelja vabadust; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon teeks ettepanekuid sobivate 

lahenduste kohta, mis muudaksid teenused ja autoriõigusega kaitstud sisu tarbijate jaoks 

piiriüleselt paremini kättesaadavaks; 



 

AD\1054902ET.doc 5/7 PE549.108v02-00 

 ET 

17. on seisukohal, et tarbijatel peaks olema võimalik osta veebisisu teisest liikmesriigist; 

toonitab, et tarbijatele tuleks digitaalsisu litsentsi ostu ajal anda selget teavet, sealhulgas 

selle sisu kasutamise geograafiliste piirangute kohta, kuni nendest saadakse üle; rõhutab 

asjaolu, et Euroopa loominguline väljund on üks selle rikkalikumaid ressursse ja need, kes 

tahavad seda nautida, peaksid saama selle eest ka maksta, isegi kui seda müüakse ainult 

teises liikmesriigis; 

18. on arvamusel, et kuigi on vaja leida lahendusi, mis tagaksid teenuste liikuvuse, st kui 

tarbijad reisivad eri liikmesriikide vahel, on äärmiselt oluline säilitada tarbija 

valikuvabadus juurdepääsu osas erinevale, sealhulgas keeleliselt erinevale kultuurisisule; 

19. rõhutab, kui oluline on tuua autoriõiguse kasutajatele mõeldud autoriõiguse korraldusse 

rohkem selgust ja läbipaistvust, eelkõige seoses kasutaja loodud sisu ja autoritasudega, et 

edendada loovust, jätkata veebiplatvormide väljatöötamist ning tagada autoriõiguste 

omajatele asjakohane tasu; 

20. kordab, kui oluline on kaasaegne konkurentsi soodustav ja tarbijasõbralik autoriõiguste 

raamistik, mis vastab digitaalkeskkonna väljakutsetele; tunnistab vajadust tervikliku 

lähenemisviisi järele autoriõiguse eeskirjade kaasajastamisel, et tegeleda olemasoleva turu 

killustatusega, eelkõige veebiõiguste haldamise osas ning tagada tarbijatele, loojatele ja 

autoriõiguse kasutajatele turvaline, asjakohane ja kindel keskkond; 

21. peab seega tervitatavaks direktiivi 2014/26/EL (õiguste kollektiivse teostamise ning 

õiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta) vastuvõtmist, millega sätestatakse õige 

tasakaal üldsuse kultuuriteostele juurdepääsu, kasutajate hõlpsama õiguste saamise ja 

loojate piisava tasustamise vahel, ning on seisukohal, et selle direktiivi rakendamine toob 

kaasa selgema üleeuroopaliste standardite kogumi, mis loob erilistele kasutusviisidele 

kohandatud kiirema ja paindlikuma litsentsimise infrastruktuuri; märgib siiski, et 

killustatus püsib endiselt ning et tuleb proovida leida lahendused, sealhulgas ühiste 

lähenemisviiside valdkonnas, tagades teoste piiriülest vahetamist mõjutavad piiratud 

erandid, mis on vajalik digitaalse ühtse turu väljakujundamiseks;  

22. on seisukohal, et tuleb pakkuda tasakaalustatud lahendusi, mis aitavad ületada ja/või 

parandada piiriülest juurdepääsu ning toodete ja teenuste liikuvust, mis on olulised, et 

tarbijad saaksid seaduslikult ja loa alusel tarbida teenuseid ja tooteid, mida nad tahavad, 

kus nad tahavad ja millal nad tahavad, kooskõlas viimase aja tarbijanõudlusega; on 

arvamusel, et Euroopa identiteet rajaneb suuresti Euroopa kultuurilisel mitmekesisusel ja 

seda tuleks liikmesriikide vahel soodustada ja edendada; 

23. rõhutab, et tarbijad puutuvad sageli kokku erinevate piirangutega ja et tarbijaõiguste 

mõiste autoriõiguse raamistikus väga sageli puudub; kutsub komisjoni üles hindama 

kehtivate autoriõiguse seaduste tõhusust tarbija vaatepunktist ning töötama välja selged ja 

arusaadavad tarbijaõigused; 

24. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid edendaksid suuremat ühtlustamise taset ning 

erandite ja piirangute tasakaalustatud raamistikku, mis ei teeks liiga õiguste omajatele, 

oleks kooskõlas tarbijate ootustega, soodustaks loovust ja innovatsiooni ning kohanduks 

tehnoloogia edusammudega digitaalkeskkonnas; julgustab liikmesriike kasutama neid 

erandeid suunatud ja tehnoloogiliselt neutraalsel moel; rõhutab avaliku huvi tõttu 
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teadusuuringute, hariduse ja õpetamisega seoses kokkulepitud erandite ja piirangute 

tähtsust teadmistele juurdepääsu tagamisel ning kultuurilise ja ühiskondliku osaluse 

julgustamisel; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid hõlbustaksid e-raamatute 

kaasamist avalikesse laenuskeemidesse, tingimusel et eelnevalt on saavutatud või püütud 

saavutada kõik vajalikud kokkulepped, et tagada asjaomastele õiguste omajatele õiglane 

tasu ja nende õigustest kinnipidamine; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 

kehtestaksid mehhanismi, mis võimaldab raamatukogudel, arhiividel ja muuseumidel teha 

internetis avalikkusele kättesaadavaks nende kogudes leiduvad autoriõigusega kaitstud 

teosed, mida õiguste omajad enam ei halda; 

25. peab tervitatavaks komisjoni poolt 2013. aastal käivitatud struktureeritud sidusrühmade 

dialoogi „Euroopa litsentsimine”; on seetõttu seisukohal, et asjaomaste sidusrühmade 

kaasamine ja parimate tavade vahetamine on väga olulised autoriõigust puudutavate 

õigusaktide homogeensemaks ja tõenduspõhiseks rakendamiseks üle kogu ELi; kutsub 

komisjoni üles kontrollima „Euroopa litsentsimise” lubaduste rakendamist ja selle kohta 

aru andma; 

26. rõhutab suurema ristkasutatavuse edendamise tähtsust, kuna ristkasutatavuse puudumine 

takistab innovatsiooni ja vähendab konkurentsivõimet ELis ning aeglustab innovatsiooni; 

märgib, et koostalitlusvõime puudumine takistab uute sisuteenuste väljatöötamist nende 

kunstnike arvelt, kes soovivad leida oma teostele laiemat publikut üle kogu Euroopa; on 

seisukohal, et ristkasutatavuse puudumine võib kaasa tuua turu valitsemise ühe kindla 

toote poolt, mis pärsiks omakorda konkurentsi ja piiraks tarbijate valikut ELis; 

27. toonitab, kui tähtsad on autoriõiguste erandid, mis võimaldavad puudega inimestele 

tõhusamat juurdepääsu digitaalse infosisule; tunnistab, et olukord, kus puudega kasutajatel 

puudub võimalus osta sobivas formaadis sisu, tekitab kaubandusbarjääri ka ettevõtete 

jaoks; tunnistab lisaks, et olukord, kus puudub võimalus osta sisu sobivas formaadis, mis 

võib toetada puudega inimesi, kahandab liikmesriikides saadaval olevat kultuuriloomingut 

ja sisu pakkumist. rõhutab seetõttu, et mis tahes õigusakti muudatused selles valdkonnas 

peaksid tagama puudega inimeste juurdepääsu teostele ja teenustele, mis on kaitstud 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega, ning olema kohandatud digitaalkeskkonnaga. 
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