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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uued tehnoloogiad võimaldavad 
digivormis teabe (näiteks teksti, heli, 
piltide või andmete) automatiseeritud 
analüüsi, mida tuntakse enamasti teksti- ja 
andmekaevena. Need tehnoloogiad 
võimaldavad teadlastel töödelda suurtes 
kogustes andmeid, et saada uusi teadmisi 
ja avastada uusi suundumusi. Kuna teksti-
ja andmekaeve on digimajanduses 
laialdaselt levinud, ollakse valdavalt 
seisukohal, et teksti- ja andmekaevest 
saavad eelkõige kasu teadusringkonnad 
ning seeläbi soodustatakse innovatsiooni. 
Teadusorganisatsioonid, nagu ülikoolid ja 
teadusasutused, seisavad Euroopa Liidus 
siiski silmitsi õiguskindlusetusega 
küsimuses, mil määral tohib teostada 
teksti- ja andmekaevet sisus. Teatavatel 
juhtudel võib teksti- ja andmekaeve 
hõlmata materjali, mis on kaitstud 
autoriõigusega ja/või sui generis 
andmebaasi tegija õigusega, eelkõige 
seoses teoste või muu materjali 
reprodutseerimisega ja/või andmebaasist 
sisu väljavõtete tegemisega. Kui ei ole 
kohaldatavat erandit või piirangut, oleks 
selliseks tegevuseks vaja õiguste omajate 
luba. Teksti- ja andmekaevet võib teha ka 
seoses puhaste faktide või andmetega, mis 
ei ole kaitstud autoriõigusega kaitstud, ja 
sellisel juhul ei oleks luba vaja.

(8) Uued tehnoloogiad võimaldavad 
digivormis teabe (näiteks teksti, heli, 
piltide või andmete) automatiseeritud 
analüüsi, mida tuntakse enamasti teksti- ja 
andmekaevena. Need tehnoloogiad 
võimaldavad suurtes kogustes andmete 
töötlemist, et saada uusi teadmisi ja 
avastada uusi suundumusi. Kuna teksti- ja 
andmekaeve on digimajanduses laialdaselt 
levinud, ollakse valdavalt seisukohal, et 
teksti- ja andmekaevest saavad eelkõige 
kasu teadusringkonnad ning seeläbi 
soodustatakse innovatsiooni, 
jätkusuutlikku majanduskasvu ja 
töökohtade loomist. 
Teadusorganisatsioonid, nagu ülikoolid ja 
teadusasutused, seisavad Euroopa Liidus 
siiski silmitsi õiguskindlusetusega 
küsimuses, mil määral tohib teostada 
teksti- ja andmekaevet sisus. Teatavatel 
juhtudel võib teksti- ja andmekaeve 
hõlmata materjali, mis on kaitstud 
autoriõigusega ja/või sui generis 
andmebaasi tegija õigusega, eelkõige 
seoses teoste või muu materjali 
reprodutseerimisega ja/või andmebaasist 
sisu väljavõtete tegemisega. Kui ei ole 
kohaldatavat erandit või piirangut, oleks 
selliseks tegevuseks vaja õiguste omajate 
luba. Teksti- ja andmekaevet võib teha ka 
seoses puhaste faktide või andmetega, mis 
ei ole autoriõigusega kaitstud, ja sellisel 
juhul ei oleks luba vaja.
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Muudatusettepanek 2

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 
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.

(9) Liidu õigusaktides on juba 
sätestatud teatavad erandid ja piirangud, 
mis hõlmavad kasutamist teadustöö 
eesmärgil ning mida võiks kohaldada 
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 
teadusruumi ja juhtiva andmepõhise 
majandusena kannatab, kui ei võeta 
meetmeid, et lahendada õiguskindlusetus 
seoses teksti- ja andmekaevega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Liidu õiguses tuleks arvesse võtta, 
et teksti- ja andmekaeve võimalused, mida 
kasutada formaalses ja informaalses 
teaduskeskkonnas, on väga suured, ja 
tunnustada teksti- ja andmekaeve 
potentsiaali oluliste uuenduste, 
majanduskasvu ja töökohtade loomise 
edendamisel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
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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, 
sealhulgas toorandmed. 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. Suurem 
osa avatud interneti kaudu teostatavast 
teksti- ja andmekaevest ei hõlma püsivaid 
koopiaid ja seega erineb suuresti 
andmekaevest teaduslike väljaannete 
jaoks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Teadusasutused kogu liidust 
hõlmavad väga erinevaid üksusi, kelle 
peamine eesmärk on viia läbi 
teadusuuringuid või teha seda koos 
haridusteenuste osutamisega. Üksuste 
mitmekesisuse tõttu on oluline, et oleks 
olemas ühine arusaam sellest, kes võivad 
erandist kasu saada. Vaatamata erinevatele 
õiguslikele vormidele ja struktuuridele, on 
eri liikmesriikide teadusasutustele üldiselt 
omane, et need toimivad kas 
mittetulunduslikul alusel või täites riigi 
poolt tunnustatud avaliku huvi ülesandeid. 
Selline avaliku huvi ülesanne võib 
kajastuda näiteks riiklikus rahastamises, 
riigi õigusnormide sätetes või 
hankelepingutes. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel ei peeta teadusasutuseks 
organisatsioone, mille üle äriühingutel on 

(11) Teadusasutused kogu liidust 
hõlmavad väga erinevaid üksusi, kelle 
peamine eesmärk on viia läbi 
teadusuuringuid või teha seda koos 
haridusteenuste osutamisega. Üksuste 
mitmekesisuse tõttu on oluline, et oleks 
olemas ühine arusaam sellest, kes võivad 
erandist kasu saada. Vaatamata erinevatele 
õiguslikele vormidele ja struktuuridele, on 
eri liikmesriikide teadusasutustele üldiselt 
omane, et need toimivad kas 
mittetulunduslikul alusel või täites riigi 
poolt tunnustatud avaliku huvi ülesandeid. 
Selline avaliku huvi ülesanne võib 
kajastuda näiteks riiklikus rahastamises, 
riigi õigusnormide sätetes või 
hankelepingutes. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel ei peeta teadusasutuseks 
organisatsioone, mille üle äriühingutel on
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otsustav mõju, võimaldades neil teostada 
kontrolli struktuurilistes olukordades, 
näiteks tema aktsionäride või liikmetena, 
mis võib põhjustada eelisjuurdepääsu 
teadustöö tulemustele.

otsustav mõju, võimaldades neil teostada 
kontrolli struktuurilistes olukordades, 
näiteks tema aktsionäride või liikmetena, 
mis võib põhjustada eelisjuurdepääsu 
teadustöö tulemustele. Teadusasutused 
peaksid hõlmama ülikoole, sealhulgas 
ülikoolidega seotud 
ettevõtlusinkubaatoreid ja 
uurimisinstituute.

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, 
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. Need meetmed ei tohiks 
takistada ega välistada võimalust töötada 
välja teksti- ja andmekaevevahendeid, mis 
erinevad õiguste omaja pakutavatest, seni 
kuni võrkude ja andmebaaside turvalisus 
ning terviklikkus on kaitstud.

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 

(13) Puudub vajadus näha ette õiguste 
omajatele hüvitise maksmine seoses 
käesoleva direktiiviga kehtestatud teksti- ja 
andmekaeve erandi kasutamisega, kuna 
õiguste omaja huve sellega 
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kahju olema minimaalne. põhjendamatult ei mõjutataks. 
Kasutamine teksti- ja andmekaeve erandi 
alusel ei oleks ka vastuolus teoste 
tavapärase kasutusega viisil, mis nõuab 
eraldi hüvitist.

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 eesmärgiks on 
kasutamine illustreeriva materjalina 
õppetöös või teadusuuringutes. 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. Lisaks ebaühtlasele 
kohaldamisele liikmesriikides 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 kogu õppetegevuse 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 haridusasutused nii alg-, kesk-, kutse-
kui ka kõrghariduse tasemel ja 
liikmesriikide tunnustatud sertifitseeritud 
haridusprogrammid, samuti 
kultuuripärandiasutused ja 
teadusasutused, 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.

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

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 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Pärandi säilitamiseks võib olla vaja 
kultuuripärandiasutuse kogudes olevat 
teost või muud objekti reprodutseerida ning 
selleks on tarvis asjaomaste õiguste 
omajate luba. Kultuuripärandiasutused
tegelevad oma kogude säilitamisega 
tulevaste põlvede jaoks. Digitehnoloogia 
pakub uusi võimalusi nendes kogudes 
oleva kultuuripärandi säilitamiseks, kuid 
see toob kaasa ka uusi probleeme. Nende 
uute probleemide tõttu on vaja kohandada 
kehtivat õigusraamistikku, nähes ette 
kohustusliku erandi 
reprodutseerimisõigusele, et võimaldada 
neid säilitamistoiminguid.

(18) Pärandi säilitamiseks võib olla vaja 
kultuuripärandi-,, teadus- ja 
haridusasutuse kogudes olevat teost või 
muud objekti reprodutseerida ning selleks 
on tarvis asjaomaste õiguste omajate luba. 
Kõnealused asutused tegelevad oma 
kogude säilitamisega tulevaste põlvede 
jaoks. Digitehnoloogia pakub uusi 
võimalusi nendes kogudes oleva 
kultuuripärandi säilitamiseks, kuid see toob 
kaasa ka uusi probleeme. Nende uute 
probleemide tõttu on vaja kohandada 
kehtivat õigusraamistikku, nähes ette 
kohustusliku erandi 
reprodutseerimisõigusele, et võimaldada 
neid säilitamistoiminguid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriikide erinevad 
lähenemisviisid kultuuripärandiasutuste
säilitamistoimingutele takistavad piiriülest 
koostööd ning kultuuripärandiasutuste 
säilitamisviiside jagamist siseturul, mis 
toob kaasa ressursside ebatõhusa 
kasutamise.

(19) Liikmesriikide erinevad 
lähenemisviisid kultuuripärandi-, teadus-
ja haridusasutuste säilitamistoimingutele 
takistavad piiriülest koostööd ning 
kultuuripärandiasutuste säilitamisviiside 
jagamist siseturul, mis toob kaasa 
ressursside ebatõhusa kasutamise. 
Liikmesriigid peaksid hõlbustama 
parimate tavade, uue tehnoloogiate ja 
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säilitamismeetodite piiriülest jagamist.

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 
kultuuripärandi-, teadus- ja 
haridusasutustel oma kogudes püsivalt 
olevate teoste ja muu materjali 
reprodutseerimist teoste säilitamise 
eesmärgil, et vältida tehnoloogia 
iganemisest või originaalteose 
kahjustumisest tulenevaid probleeme. 
Nendel üksustel peaks olema lubatud teha 
ka asutusesiseseid reproduktsioone 
mitmesugusel otstarbel, sealhulgas 
kindlustuse, teose kasutamise loa saamise 
ja laenude jaoks. 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 sellise 
reprodutseerimise eesmärgil.
Reprodutseerimine võib toimuda koostöös 
muude liikmesriikides asutatud 
asutustega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks teoseid ja muud materjali pidada 
püsivalt kultuuripärandiasutuse
kollektsiooni kuuluvaks, kui 
kultuuripärandiasutus omab või püsivalt 
hoiustab nende koopiad, näiteks omandi 
ülemineku või litsentsilepingute 

(21) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks teoseid ja muud materjali pidada 
püsivalt kultuuripärandi-, teadus- või 
haridusasutuse kollektsiooni kuuluvaks, 
kui üksus omab või hoiustab pikaajalise 
laenuna või püsivalt nende koopiaid, 
sealhulgas omandi ülemineku või 



AD\1131558ET.docx 11/37 PE592.363v03-00

ET

tulemusena. litsentsilepingute tulemusena.

Muudatusettepanek 15

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 
kollektiivse esindamise organisatsioon ei 
esinda või ei esinda piisavalt, kooskõlas 
oma õiguslike traditsioonide, tavade või 
olukorraga. Sellised mehhanismid 
hõlmavad laiendatud kollektiivset 
litsentsimist ning esindatuse eeldust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Arvestades kultuuripärandiasutuste 
kogudes olevate teoste ja muu materjali 
varieeruvust, on oluline, et käesoleva 
direktiiviga kehtestatud mehhanismid 
oleksid kättesaadavad ja praktikas 
kasutatavad eri liiki teoste ja muu materjali 
puhul, sealhulgas fotod, helisalvestised ja 
audiovisuaalteosed. Selleks et kajastada 
mitmesuguste kategooriate eripära seoses 
teoste ja muu materjali avaldamise ja 
levitamise viisidega ning lihtsustada 
kõnealuste mehhanismide kasutamist, 
peaksid liikmesriigid kehtestama 
konkreetsed nõuded ja menetlused 
litsentsimismehhanismide praktiliseks 
kohaldamiseks. Liikmesriikidel oleks seda 
tehes asjakohane konsulteerida õiguste 
omajate, kasutajate ja kollektiivse 

(25) Arvestades kultuuripärandiasutuste 
kogudes olevate teoste ja muu materjali 
varieeruvust, on oluline, et käesoleva 
direktiiviga kehtestatud mehhanismid 
oleksid kättesaadavad ja praktikas 
kasutatavad eri liiki teoste ja muu materjali 
puhul, sealhulgas fotod, helisalvestised ja 
audiovisuaalteosed. Selleks et kajastada 
mitmesuguste kategooriate eripära seoses 
teoste ja muu materjali avaldamise ja 
levitamise viisidega ning lihtsustada 
kõnealuste mehhanismide kasutamist, 
peaksid liikmesriigid kehtestama 
konkreetsed nõuded ja menetlused 
litsentsimismehhanismide praktiliseks 
kohaldamiseks. Liikmesriikidel oleks seda 
tehes asjakohane konsulteerida õiguste 
omajate, kultuuriasutuste, kasutajate ja 
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esindamise organisatsioonidega. kollektiivse esindamise 
organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 17

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 
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, peaks olema samuti
hõlmatud käesoleva direktiiviga 
ajakirjandusväljaannetele tagatava 
kaitsega. Kõnealune kaitse ei laiene 
linkimisele, mis ei kujuta endast üldsusele 
edastamist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Ajakirjanduse kirjastajate õiguste 
kohaldamine ei tohiks piirata üksikisikute 
õigust reprodutseerida, edastada või teha 
üldsusele kättesaadavaks 
ajakirjandusväljaannete linke või 
väljavõtteid eraviisilise kasutamise, 
mittetulunduslikul ja mitteärilisel 
eesmärgil.
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Muudatusettepanek 19

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 
on sätestatud kõnealuse direktiivi artikli 5 
lõike 3 punktis d.

(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 
lõike 3 punktis d. Käesoleva direktiiviga 
ajakirjandusväljaannetele tagatavat 
kaitset tuleks kohaldada ka näiteks 
uudiste vahendajate automaatselt loodud 
sisule.

Muudatusettepanek 20

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 

(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 
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omajate vahel. omajate vahel. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et ajakirjanduse kirjastajate 
õiguse kasutamisest saadud tasust õiglane 
osa antakse ajakirjanikele, autoritele ja 
muudele õiguste omajatele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Kultuuri- ja loomemajandusel on 
keskne tähtsus Euroopa 
taasindustrialiseerimisel, see on 
majanduskasvu edendaja ja omab 
strateegilist positsiooni, et tuua kaasa 
uuendusi ka teistes tööstusvaldkondades. 
Lisaks on kultuuri- ja loomemajandus 
Euroopas IKT innovatsiooni ja arengu 
liikumapanev jõud. Euroopa kultuuri- ja 
loomemajanduses on üle 12 miljoni 
täiskoormusega töökoha, mis moodustab 
7,5 % ELi tööjõust, luues SKP jaoks 
ligikaudu 509 miljardit eurot 
lisandväärtust (5,3 % ELi 
kogulisandväärtusest). Autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste kaitse on 
kultuuri- ja loomemajanduse saadava 
tulu seisukohast põhjapaneva tähtsusega.

Muudatusettepanek 22

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 

(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 
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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.

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. Hoolimata 
asjaolust, et selliste teenuste kaudu nagu 
kasutajate poolt üles laaditud sisu 
platvormid ja sisu koondavad teenused 
tarbitakse tänapäeval loomesisu rohkem 
kui kunagi varem, ei ole loomesektoris 
toiminud tarbimise suurenemisega 
võrreldavat tulude suurenemist. Ühe 
peamise põhjusena tuuakse välja väärtuse 
ülekandumine, mis on esile kerkinud, 
kuna puudub selgus asjaomaste 
internetipõhiste teenuste staatuse 
küsimuses autoriõigust ja e-kaubandust 
käsitlevate õigusnormide kohaselt. 
Tekitatud on ebaõiglane turg, mis ohustab 
digitaalse ühtse turu ja selle peamise 
osalise ehk kultuuri- ja loomemajanduse 
arengut.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Digitaalsed platvormid 
võimaldavad kultuuri- ja loometeostele 
laiemat juurdepääsu ning pakuvad 
kultuuri- ja loomemajanduse jaoks 
suurepäraseid võimalusi uute ärimudelite 
väljaarendamiseks. Seetõttu tuleb 
kaaluda, kuidas see protsess saab toimida 
suurema õiguskindluse ja õiguste omajate 
austamisega. Seepärast on ülimalt tähtis 
tagada läbipaistvus ja õiglased võrdsed 
tingimused. Õiguste omajaid on vaja 
autoriõiguse ja intellektuaalomandi 
raamistikes kaitsta, et tagada väärtuste 
tunnustamine ning innovatsiooni, 
loovuse, investeeringute ja sisu tootmise 
stimuleerimine.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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/EÜ artiklis 14 sätestatud 
vastutusest vabastamist34.

Kui infoühiskonna teenusepakkujad 
talletavad ja võimaldavad juurdepääsu 
autoriõigusega kaitstud teostele või muule 
materjalile, mille on üles laadinud 
kasutajad, lähevad nad seega kaugemale 
pelgast füüsiliste abivahendite 
pakkumisest, üldsusele edastamisest ja 
reprodutseerimisest ning on seetõttu
kohustatud sõlmima õiguste omajatega 
litsentsilepingud, välja arvatud juhul, kui 
nende suhtes võib kohaldada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/31/EÜ artiklis 14 sätestatud 
vastutusest vabastamist34.

__________________ __________________

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 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 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.
Infoühiskonna teenusepakkuja on 
kohustatud omandama autoriõigusega 
kaitstud sisu jaoks litsentsid, olenemata 
sellest, kas tal on toimetusvastutus selle 
sisu eest. Litsentse, mille infoühiskonna 
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teenusepakkujad omandavad õiguste 
omajatelt, tuleks käsitleda nii, et need 
hõlmavad kogu sisu, mille on loonud 
nende kasutajad, kaasa arvatud sellised 
kasutajad, kes tegutsevad mitteärilisel 
eesmärgil. See tagab selliste teenuste 
individuaalsetele kasutajatele 
õiguskindluse ja täpsustab platvormide 
vastutust.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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, peaksid infoühiskonna 
teenusepakkujad, kes talletavad 
märkimisväärset 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. See 
kohustus peaks kehtima ka juhul, kui 
infoühiskonna teenusepakkujate suhtes 
võib kohaldada direktiivi 2000/31/EÜ 
artiklis 14 sätestatud vastutusest 
vabastamist.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

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 

(39) Koostöö infoühiskonna 
teenusepakkujate, kes talletavad 
märkimisväärset hulka kasutajate poolt 
üles laaditud autoriõigusega kaitstud 
teoseid või muud materjali ja tagavad neile 
üldsuse juurdepääsu, ja õiguste omajate 
vahel on väga oluline nende meetmete 
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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.

tulemuslikuks rakendamiseks. Sellistel 
juhtudel peaksid õiguste omajad esitama 
vajalikud andmed, mis võimaldavad 
kindlaks teha infosisu, ning 
teenusepakkujad peaksid õiguste omajatele 
avaldama kasutatavad meetmed, et oleks 
võimalik hinnata nende asjakohasust. 
Teenusepakkujad peaksid eelkõige andma 
õiguste omajatele teavet, millist võetud 
meetmete liiki kasutatakse, kuidas neid 
käitatakse ja nende õnnestumise protsent 
õiguste omajate sisu tuvastamisel. Need 
meetmed peaksid võimaldama ka õiguste 
omajatel saada teavet infoühiskonna 
teenusepakkujalt nende lepinguga 
hõlmatud sisu kasutamise kohta. Siiski 
tuleks kehtestada asjakohased 
kaitsemeetmed, et tagada, et rakendatud 
meetmetega ei rikuta kasutajate 
põhiõigusi, täpsemalt nende õigust oma 
isikuandmete kaitsele vastavalt direktiivile 
95/46/EÜ, direktiivile 2001/58/EÜ ja 
määrusele (EL) 2016/679, ja vabadusele 
võtta vastu või edastada teavet, eelkõige 
võimalus kasutada ära autoriõiguse 
erandit või piirangut.

Muudatusettepanek 28

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 

(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 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. 
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läbipaistvusega. Autorite ja esitajate 
tasustamise süsteemi läbipaistvuse ja 
tasakaalu huvides on seetõttu oluline, et 
lepingupartnerid või nende õigusjärglased 
jagaksid asjaomast teavet.

Autorite ja esitajate tasustamise süsteemi 
läbipaistvuse ja tasakaalu huvides on 
seetõttu oluline, et lepingupartnerid ja 
edasised õiguste ülevõtjad või 
litsentsiaadid ning nende õigusjärglased 
jagaksid asjaomast teavet. Aruandlus- ja 
läbipaistvuskohustus peaks kaasnema 
teosega kõigi kasutusviiside puhul ja 
piiriüleselt.

Muudatusettepanek 29

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 konsulteerima kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega, sest see aitaks kindlaks 
määrata sektoripõhised nõuded, 
standardaruanded ja -menetlused. 
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, tingimusel et 
liikmesriigid on võtnud direktiivi 
2014/26/EL üle ning on võtnud kõik 
vajalikud meetmed, millega tagada kõigi 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
arukas, usaldusväärne ja nõuetekohane 
juhtimine. Samuti peaksid liikmesriigid 
tagama, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonid tegutsevad õiguste 
omajate parimates huvides, tagades täpse 
ja korrapärase tasu jaotamise ning iga-
aastase avaliku läbipaistvusaruande 
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koostamise kooskõlas direktiiviga 
2014/26/EL.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Igasugusel isikuandmete 
töötlemisel käesoleva direktiivi alusel tuleb 
austada põhiõigusi, sealhulgas õigust era-
ja perekonnaelu austamisele ning õigust 
isikuandmete kaitsele vastavalt Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8, 
ning see peab olema kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
95/46/EÜ35 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2002/58/EÜ36.

(46) Igasugusel isikuandmete 
töötlemisel käesoleva direktiivi alusel tuleb 
austada põhiõigusi, sealhulgas õigust era-
ja perekonnaelu austamisele ning õigust 
isikuandmete kaitsele vastavalt Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8, 
ning see peab olema kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
95/46/EÜ35 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2002/58/EÜ36. 
Edaspidi tuleks järgida isikuandmete 
kaitse üldmääruse sätteid, sealhulgas 
õigust olla unustatud.

_________________ _________________

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, 
lk 31−50). Käeolev direktiiv asendatakse 
alates 25. maist 2018 Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta 
määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, 
lk 31−50). Käeolev direktiiv asendatakse 
alates 25. maist 2018 Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta 
määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 
2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles 
käsitletakse isikuandmete töötlemist ja 
eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise 
side sektoris (eraelu puutumatust ja 
elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (ELT 
L 201, 31.7.2002, lk 37–47), mida on 
muudetud direktiividega 2006/24/EÜ ja 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 
2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles 
käsitletakse isikuandmete töötlemist ja 
eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise 
side sektoris (eraelu puutumatust ja 
elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (ELT 
L 201, 31.7.2002, lk 37–47), mida on 
muudetud direktiividega 2006/24/EÜ ja 
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2009/136/EÜ, nn e-privaatsuse direktiiv. 2009/136/EÜ, nn e-privaatsuse direktiiv.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Tuleb rõhutada anonüümsuse 
olulisust isikuandmete töötlemisel ärilistel 
eesmärkidel. Lisaks tuleks edendada 
valikut, mille kohaselt veebiplatvormide 
liideste kasutamisel isikuandmeid 
vaikimisi ei jagata.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „teadusorganisatsioon“ – ülikool, 
instituut või muu organisatsioon, mille 
peamine eesmärk on teha teadusuuringuid 
või teha teadusuuringuid ja pakkuda 
haridusteenuseid

1. „teadusorganisatsioon“ – ülikool, 
sealhulgas ülikoolidega seotud 
ettevõtlusinkubaatorid, instituut või muu 
organisatsioon, mille peamine eesmärk on 
teha teadusuuringuid või teha 
teadusuuringuid ja pakkuda 
haridusteenuseid

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „idufirma“ – käesoleva direktiivi 
kohaldamisel iga ettevõte, millel on 
vähem kui kümme töötajat ja mille 
aastakäive või bilansimaht ei ületa 2 
miljonit eurot ning mis loodi mitte varem 
kui kolm aastat enne artikli 3 lõikes 1 
sätestatud erandi kohaldamist.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) „seaduslik juurdepääs“ –
seaduslikult hangitud juurdepääs sisule.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3

Teksti- ja andmekaeve Teksti- ja andmekaeve

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, 
mittetulundusorganisatsioonid ja/või 
idufirmad teevad teksti- ja andmekaeveks 
teoste või muu materjali puhul, millele neil 
on seaduslik juurdepääs teadusuuringute 
eesmärgil.

2. Mis tahes lepinguline säte, mis on 
vastuolus lõikes 1 sätestatud erandiga, 
jäetakse kohaldamata.

2. Mis tahes lepinguline säte, mis on 
vastuolus lõikes 1 sätestatud erandiga, 
jäetakse kohaldamata.

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 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 
ning nendega ei tohi takistada või 
ebamõistlikult piirata kasusaajaid 
kasutamast lõikes 1 sätestatud erandit ja 
nende võimet töötada välja teksti- ja 
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andmekaevevahendeid, mis erinevad 
õiguste omaja pakutavatest.

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

4 a. Teksti- ja andmekaevega tegelevad 
teadusorganisatsioonid kohaldavad 
meetmeid, mis tagavad, et teksti- ja
andmekaeve käigus saadud andmeid ei 
säilitata kauem kui see on 
teadusuuringuteks vajalik. Lõikes 1 
osutatud erand ei puuduta teksti- ja 
andmekaevet, mida tehakse seoses 
puhaste faktide või andmetega, mis ei ole 
andmekaitsega kaitstud, või teksti- ja 
andmekaeve suhtes, mis ei hõlma 
reprodutseerimist või väljavõtete tegemist. 
Õiguste omajate või andmebaaside 
autorite luba ei ole vajalik ajutise 
reprodutseerimise puhul, mis on 
hõlmatud liidu õigusaktides kehtestatud 
erandiga, ja väljavõtete tegemise puhul, 
mis on vajalik juurdepääsuks andmebaasi 
sisule või sisu tavapäraseks kasutamiseks 
õiguspärase kasutaja poolt.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette erandi 
õigustest, mis on sätestatud direktiivi 
2001/29/EÜ artiklites 2 ja 3, direktiivi 
96/9/EÜ artikli 5 punktis a ja artikli 7 
lõikes 1 ning käesoleva direktiivi artikli 11 
lõikes 1, või piiravad neid õigusi, et 
võimaldada teoste ja muu materjali 
digitaalset kasutamist üksnes 
illustreerimise eesmärgil õppetöös, 
ulatuses, mis on põhjendatud taotletava 
mitteärilise eesmärgi saavutamisega, 

1. Liikmesriigid näevad ette erandi 
õigustest, mis on sätestatud direktiivi 
2001/29/EÜ artiklites 2 ja 3, direktiivi 
96/9/EÜ artikli 5 punktis a ja artikli 7 
lõikes 1, direktiivi 2009/24/EÜ artikli 4 
lõikes 1 ning käesoleva direktiivi artikli 11 
lõikes 1, või piiravad neid õigusi, et 
võimaldada teoste ja muu materjali 
digitaalset kasutamist üksnes 
illustreerimise eesmärgil õppetöös või 
teadusuuringutes, ulatuses, mis on 
põhjendatud taotletava mitteärilise 
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tingimusel, et eesmärgi saavutamisega, tingimusel, et

Muudatusettepanek 37

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 haridusasutuse, 
liikmesriikide tunnustatud sertifitseeritud 
haridusprogrammide, 
kultuuripärandiasutuse või 
teadusorganisatsiooni õppetegevuse kohas
või turvalise elektroonilise võrgu kaudu, 
mis on kättesaadav üksnes nende 
registreeritud õppijatele ja 
õppepersonalile;

Muudatusettepanek 38

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 kergesti 
juurdepääsetava andmebaasi abil 
asjakohane kättesaadavus ja nähtavus 
litsentside puhul, millega lubatakse lõikes 
1 kirjeldatud toiminguid haridusasutuste 
jaoks.

Muudatusettepanek 39

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 

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

siseriiklikele sätetele, mis on vastu võetud 
vastavalt käesolevale artiklile, loetakse 
toimuvaks ainult selles liikmesriigis, kus 
asub asjaomane haridusasutus, 
sertifitseeritud haridusprogramm, 
kultuuripärandiasutus või 
teadusorganisatsioon.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 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, 
teadusorganisatsioonide ja 
haridusasutustel 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, samuti 
organisatsioonisiseseid reproduktsioone 
nende avaliku huvi ülesannete 
elluviimisega seotud eesmärkidel.

Muudatusettepanek 41

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 

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 
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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.

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. 
Juhul kui kollektiivse esindamise 
organisatsioon puudub või kui see ei 
esinda piisavalt õiguste omajate õigusi, 
peaksid liikmesriigid kehtestama 
kultuuripärandiasutustele, 
teadusorganisatsioonidele ja nii kooli- kui 
ka vabaharidust andvatele asutustele 
erandi, mis võimaldab mitteturustatavaid 
töid mitteärilisel eesmärgil levitada, 
üldsusele edastada või kättesaadavaks 
teha. Liikmesriigid peaksid tagama 
õiglase tasu mis tahes põhjendamatu 
kahju eest, mis tekib õiguste omajate 
õiguspärastele huvidele, ning tagama, et 
kõik õiguste omajad saaksid oma teoste 
kasutamist igal ajal keelata.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 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 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, sealhulgas 
küsimuste lahendamist juhtudel, kui ei 
võimaldata mõistlikult 
kultuuripärandiasutuste artiklite 7 ja 8 
kohast tegevust, ning 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.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajakirjandusväljaannete kaitse digitaalse 
kasutuse puhul

Ajakirjandusväljaannete kaitse

Selgitus

Trükiväljaanded väärivad digitaalsete väljaannetega võrdväärset kaitset. Sellepärast on väga 
tähtis tagada nii digitaalse kui ka mittedigitaalse kasutamisega seotud õigused ning kaotada 
sõnastus, mis ei pruugi kehtida mittedigitaalse kasutuse kohta.

Muudatusettepanek 44

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.

Selgitus

Trükiväljaanded väärivad digitaalsete väljaannetega võrdväärset kaitset. Sellepärast on väga 
tähtis tagada nii digitaalse kui ka mittedigitaalse kasutamisega seotud õigused ning kustutada 
sõnastus, mis ei pruugi kehtida mittedigitaalse kasutuse kohta.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud õigus ei laiene 
linkimisele, kuna seda ei saa pidada 
üldsusele edastamiseks.

Muudatusettepanek 46
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid peaksid tagama, et 
õiglane osa ajakirjandusväljaannete 
kirjastajate õiguste kasutamisest 
saadavast tulust antakse ajakirjanikele.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 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 võivad ette näha, et kui autor 
on õigused kirjastajale üle andnud või 
litsentsinud, on asjaomane kirjastaja 
õiguste omaja sellise üleandmise või 
litsentsi alusel ja ulatuses. Sellest 
tulenevalt annab selline litsentsi 
üleandmine kirjastajale piisava õigusliku 
aluse taotleda osa hüvitisest seoses teose 
kasutamisega üle antud või litsentsitud 
õiguse suhtes tehtud erandi seadusjärgse 
kollektiivse litsentsimise või piirangu 
raames.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitstud sisu kasutamine infoühiskonna 
teenusepakkujate poolt, kes talletavad ja 
teevad kättesaadavaks suure hulga teoseid 
ja muud materjali, mis on üles laaditud 
kasutajate poolt

Kaitstud sisu kasutamine infoühiskonna 
teenusepakkujate poolt, kes talletavad ja 
teevad kättesaadavaks märkimisväärse
hulga teoseid ja muud materjali, mis on 
üles laaditud kasutajate poolt

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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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 võimaldavad avalikkuse 
juurdepääsu märkimisväärsele hulgale
autoriõigustega kaitstud teostele või 
muule materjalile, mis on üles laaditud 
kasutajate poolt, ja kui selline talletamine 
ja juurdepääsu võimaldamine moodustab 
tähtsa osa nende tegevusest, võtavad 
koostöös õiguste omajatega asjakohaseid 
ja proportsionaalseid 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. Õiguste omajate taotlusel 
annavad kõik teenusepakkujad neile
asjakohast teavet meetmete kasutuselevõtu 
ja toimimise kohta ning, kui see on 
asjakohane, annavad aru teoste ja muu 
materjali tuvastamise ja kasutamise kohta.

Muudatusettepanek 50

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 teenusepakkujad võtavad 
kasutusele kaebuste lahendamise ja kahju 
hüvitamise mehhanismid, mis on 
kasutajatele kättesaadavad vaidluste korral 
kõnealuses punktis osutatud meetmete üle.
Nende mehhanismidega tagatakse 
eelkõige, et juhul kui lõikes 1 osutatud 
sisu kõrvaldamine ei ole õigustatud, 
taastatakse sisu võrgus mõistliku aja 
jooksul.
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Muudatusettepanek 51

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 
sisutuvastustehnoloogiad, võttes muu 
hulgas arvesse teenuste olemust, 
tehnoloogiate kättesaadavust ja nende 
tõhusust tehnika arengu valguses.

3. Vajaduse korral edendab komisjon 
koos liikmesriikidega koostööd 
infoühiskonna teenusepakkujate ja õiguste 
omajate vahel sidusrühmade dialoogi 
kaudu, et teha kindlaks parimad tavad
lõikes 1 osutatud meetmete 
rakendamiseks, võttes muu hulgas arvesse 
teenuste olemust, tehnoloogiate 
kättesaadavust ja nende tõhusust tehnika 
arengu valguses.

Muudatusettepanek 52

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 võimaldavad avalikkuse 
juurdepääsu hulgale autoriõigusega 
kaitstud teostele või muule materjalile, 
mis on üles laaditud kasutajate poolt, 
minnes seega kaugemale pelgast füüsiliste 
abivahendite pakkumisest ja avalikkusele 
edastamisest, mille algatavad nende 
kasutajad, kes laadivad üles selliseid 
teoseid või muud materjali, sõlmivad 
õiguste omajatega litsentsilepingud nii 
avalikkusele edastamise kui ka 
reprodutseerimisõiguste kohta, välja 
arvatud juhul, kui nende suhtes võib 
kohaldada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 
sätestatud vastutusest vabastamist.
2. Direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 
sätestatud vastutusest vabastamist ei 
kohaldata selliste infoühiskonna 
teenusepakkujate tegevusele, kes 
muudavad kaitstud teosed ja muu 
materjali avalikkusele kättesaadavaks ja 
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täidavad aktiivset rolli, sealhulgas 
optimeerides üleslaaditud teoste või muu 
materjali väljapanekut või tegeledes 
nende reklaamimisega.
3. Loetakse, et lõikes 1 osutatud 
litsentsilepingud hõlmavad eespool 
mainitud infoühiskonna teenusepakkujate 
kasutajate poolt tehtavaid tegevusi, 
tingimusel et kasutajad ei tegutse 
kutselisel alusel.
4. Infoühiskonna teenusepakkujad, kes 
talletavad ja võimaldavad avalikkuse 
juurdepääsu märkimisväärsele hulgale 
teostele või muule autoriõigusega kaitstud
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 ja ajakohane, annavad aru 
teoste ja muu materjali tuvastamise ja 
kasutamise kohta.
5. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 4 
osutatud teenusepakkujad võtavad 
kasutusele kaebuste lahendamise ja kahju 
hüvitamise mehhanismid, mis on 
kasutajatele kättesaadavad vaidluste 
korral punktis 4 osutatud meetmete üle.
6. Infoühiskonna teenusepakkujad, kes 
võtavad lõikes 4 osutatud meetmed, 
tagavad, et sellised meetmed on täielikus 
kooskõlas direktiivi 2000/31/EÜ artikliga 
15 ja Euroopa põhiõiguste hartaga.
7. Vajaduse korral edendavad 
liikmesriigid koostööd infoühiskonna 
teenusepakkujate ja õiguste omajate vahel 
sidusrühmade dialoogi kaudu, et teha 
kindlaks parimad tavad, nagu 
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asjakohased ja proportsionaalsed 
sisutuvastustehnoloogiad, võttes muu 
hulgas arvesse teenuste olemust, 
tehnoloogiate kättesaadavust ja nende 
tõhusust tehnika arengu valguses.

Muudatusettepanek 53

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 litsentsinud, sealhulgas edasistelt 
õiguste ülevõtjatelt või litsentsiaatidelt, 
korrapäraselt ning võttes arvesse iga 
valdkonna eripära, täpset, õigeaegset, 
asjakohast ja piisavat teavet oma teoste, 
seahulgas teaduslike teoste ja esituste 
kasutamise ja reklaamimise kohta, 
eelkõige seoses reklaamimis- ja
kasutusviiside, saadud tulu ja makstava 
tasuga.

Muudatusettepanek 54

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.

2. Lõikes 1 sätestatud kohustus peab 
olema proportsionaalne ja tõhus ning 
tagama suure läbipaistvuse igas sektoris ja 
autorite ning esitajate õiguse teha 
auditeid. 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, täitmisele pööratavaks ja tagab 
piisava läbipaistvuse.
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Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad 
sektoripõhiste standardaruannete ja -
menetluste väljatöötamise sidusrühmade 
dialoogi kaudu.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a

Autorite ja esitajate võõrandamatu õigus 
õiglasele tasule

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
autorid ja esitajad annavad üle või 
loovutavad oma üldsusele kättesaadavaks 
tegemise õiguse, säilib neil õigus saada 
õiglast tasu oma teose kasutamise eest.

2. Autori või esitaja õiguse saada 
oma teose üldsusele kättesaadavaks 
tegemise eest õiglast tasu on 
võõrandamatu ja sellest ei saa loobuda.

3. Autori või esitaja teose üldsusele 
kättesaadavaks tegemise eest õiglase tasu 
saamise õiguse haldamine usaldatakse 
nende kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, välja arvatud juhul, 
kui selline tasu autoritele, audiovisuaalala 
autoritele ja esitajatele nende üldsusele 
kättesaadavaks tegemise õiguse eest on 
tagatud muude kollektiivlepingutega, 
sealhulgas vabatahtlike kollektiivse 
esindamise lepingutega.

4. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid koguvad õiglase tasu 
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infoühiskonna teenustelt, mis teevad 
teosed üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 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 poolt määratud esindajad 
saavad nõuda poolelt, kellega nad on 
sõlminud lepingu õiguste kasutamiseks, 
täiendavat, õiglast tasu, kui algselt 
kokkulepitud tasu on ebaproportsionaalselt 
väike võrreldes teose või esituse 
kasutamisest tuleneva tulu ja kasuga.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a

Õiguste tagastamise mehhanism

1. Liikmesriigid tagavad, et autorid ja 
esitajad, kes on lepingulises suhtes, mis 
hõlmab pidevaid maksekohustusi, võivad 
lõpetada lepingu, millega nad on oma 
õigused litsentsinud või üle andnud, kui 
nende teoseid ja esitusi üldse ei kasutata, 
kokkulepitud tasu jäetakse püsivalt 
maksmata või aruandlus ja läbipaistvus 
puuduvad täielikult.

2. Õiguste üleandmist või 
litsentsimist käsitleva lepingu lõpetamise 
õigust võib kasutada, kui aasta jooksul 
pärast seda, kui esitaja või autor on teada 
andnud kõnealusest kavatsusest leping 
lõpetada, ei täida lepinguosaline oma 
lepingulist kohustust seoses kokkulepitud 
tasu maksmisega. Teose mittekasutamise 
ning aruandluse ja läbipaistvuse täieliku 
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puudumise korral võib õiguste üleandmist 
või litsentsimist käsitleva lepingu 
lõpetamise õigust kasutada, kui viie aasta 
jooksul pärast seda, kui esitaja või autor 
on teada andnud oma kavatsusest leping 
lõpetada, ei täida lepinguosaline oma 
lepingulisi kohustusi.

3. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
lõikes 1 sätestatud kohustust ei kohaldata, 
kui autori või esitaja panus ei ole 
märkimisväärne, võttes arvesse kogu teost 
või esitust.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vaidluste puhul, 
mis puudutavad artikli 14 kohast 
läbipaistvuskohustust ja artikli 15 kohast 
lepingu kohandamise mehhanismi, võib 
kasutada vabatahtlikku, alternatiivset 
vaidluste lahendamise menetlust.

Liikmesriigid tagavad, et vaidluste puhul, 
mis puudutavad artikli 14 kohast 
läbipaistvuskohustust ja artikli 15 kohast 
lepingu kohandamise mehhanismi, võib 
kasutada vabatahtlikku, alternatiivset 
vaidluste lahendamise menetlust. 
Liikmesriigid tagavad, et autorid ja 
esitajad saavad esitada vaidluse 
anonüümselt volitatud isiku või 
organisatsiooni kaudu.
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