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LÜHISELGITUS 

Marrakechi lepingu kohaselt tuleb lepinguosalistel nägemispuudega ja trükikirja lugemise 

puudega inimeste huvides teha autoriõigusest ja sellega kaasnevatest õigustest erandeid või 

neid piirata, ning selle lepinguga nähakse ette erivormingutes raamatute, sealhulgas 

heliraamatute, ja muude trükiste piiriülene vahetamine lepinguosalisest riikide vahel. 

Petitsioonikomisjonil on direktiivi ettepaneku üle väga hea meel. Alates 2011. aastast, mil 

kahes petitsioonis1 nõuti siduvat lepingut, on petitsioonikomisjon teinud aktiivset tööd 

dokumentidega, mis käsitlevad avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist nägemispuudega 

isikutele. Petitsioonikomisjon on ülimalt rahul, et 2013. aastal võeti vastu Marrakechi leping, 

mis jõustus 2016. aasta septembris. Siiski on vaja edasisi meetmeid, tagamaks, et Euroopa 

Liit täidab oma rahvusvahelisi kohustusi vastavalt Marrakechi lepingule ja ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsioonile.  

Nagu märgiti poliitikaosakonna C poolt petitsioonikomisjonile seoses Marrakeshi lepinguga 

koostatud uuringus2, mida esitleti 9. novembril 2016 petitsioonikomisjoni puuete-teemalisel 

seminaril, on Marrakechi leping puude sotsiaalse mudeli jaoks suur võit ning kujutab endast 

sobivat rahvusvahelist lahendusest üldisele raamatunäljale. Seepärast tuleb võtta kõik 

vajalikud meetmed, et tagada lepingu kiire ja nõuetekohane rakendamine. Lisaks on 

petitsioonikomisjon nõudnud3, et Euroopa Liit Marrakechi lepingu kiiresti ratifitseeriks, 

seadmata ratifitseerimise eeltingimuseks ELi õigusraamistiku läbivaatamist. 

Arvamuse projektis püütakse ühtlustada direktiivis kasutatud terminoloogiat, nii et see 

vastaks täielikult Marrakechi lepingule ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile. 

Jäetakse avatuks võimalus laiendada abisaajate nimekirja ning ajakohastatakse direktiivi 

ettepanekut et andmekaitse üldise õigusraamistiku osas ELi tasandil. Mis kõige tähtsam, 

arvamuse projektis tehakse ettepanek võtta liikmesriikides kasutusele kaebuste esitamise või 

lahendamise mehhanismid juhtudeks, kui abisaajatel ei võimaldata kasutada lubatud erandeid.  

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Petitsioonikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

 

 

 

Muudatusettepanek  1 

                                                 
1 Petitsioon nr 0924/2011, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Dan Pescod Euroopa Pimedate Liidu 

(EBU) / Ühendkuningriigi pimedate instituudi (RNIB) nimel pimedate juurdepääsu kohta raamatutele ja 

muudele trükitoodetele, ning 

petitsioon nr 964/2011, mille on esitanud Austria kodanik Michael Kalmar Euroopa düsleksia ühingu nimel 

raamatute kättesaadavuse kohta pimedatele, düslektikutele ja muu puudega isikutele. 
2 PE 571.387. 
3 Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2016. aasta resolutsioon Marrakechi lepingu ratifitseerimise kohta, lähtuvalt 

laekunud petitsioonidest, eriti petitsioonist nr 924/2011 (2016/2542(RSP)) 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Pimedad ja nägemispuude või muu 

trükikirja lugemise puudega inimesed 

puutuvad autoriõigusega ja sellega 

kaasnevate õigustega kaitstud raamatutele 

ja muudele trükistele juurdepääsul siiani 

kokku paljude takistustega. Tuleb võtta 

meetmeid, et suurendada neile teostele 

kättesaadavas vormis juurdepääsu ja 

parandada nende ringlust siseturul. 

(3) Pimedad ja nägemispuude või muu 

trükikirja lugemise puudega inimesed 

puutuvad autoriõigusega ja sellega 

kaasnevate õigustega kaitstud raamatutele 

ja muudele trükistele juurdepääsul siiani 

kokku paljude takistustega. Tuleb 

viivitamata võtta meetmeid, et oluliselt 

suurendada neile teostele kättesaadavas 

vormis juurdepääsu ja märkimisväärselt 

parandada nende ringlust siseturul. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Marrakechi leping, mis käsitleb 

avaldatud teostele juurdepääsu 

lihtsustamist nägemispuudega või muu 

trükikirja lugemise puudega isikutele 

(„Marrakechi leping“), kirjutati liidu nimel 

alla 30. aprillil 201423. Selle eesmärk on 

parandada teostele ja muule kaitstud 

materjalile kättesaadavas vormis 

juurdepääsu pimedatele, nägemispuudega 

või muu trükikirja lugemise puudega 

isikutele. Marrakechi lepingu kohaselt 

tuleb lepinguosalistel näha autoriõiguse ja 

sellega kaasnevate õiguste omajate õiguste 

suhtes ette erandid või piirangud teatavate 

teoste või muu materjali kättesaadavas 

vormis koopiate valmistamiseks ja 

levitamiseks ning selliste kättesaadavas 

vormis koopiate piiriüleseks vahetamiseks. 

Marrakechi lepingu sõlmimine liidu poolt 

nõuab liidu õiguse kohandamist lepingu 

kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside, 

teoste ja soodustatud isikute suhtes 

kohustusliku erandi kehtestamisega. 

Direktiiviga rakendatakse liidu kohustusi, 

mida tal tuleb Marrakechi lepingu alusel 

(4) Marrakechi leping, mis käsitleb 

avaldatud teostele juurdepääsu 

lihtsustamist nägemispuudega või muu 

trükikirja lugemise puudega isikutele 

(„Marrakechi leping“), kirjutati liidu nimel 

alla 30. aprillil 201423 ja Maailma 

Intellektuaalse Omandi Organisatsioon 

oli selle juba vastu võtnud 2013. aastal. 

Selle eesmärk on parandada teostele ja 

muule kaitstud materjalile kättesaadavas 

vormis juurdepääsu pimedatele, 

nägemispuudega või muu trükikirja 

lugemise puudega isikutele. Marrakechi 

lepingu kohaselt tuleb lepinguosalistel 

näha autoriõiguse ja sellega kaasnevate 

õiguste omajate õiguste suhtes ette erandid 

või piirangud teatavate teoste või muu 

materjali kättesaadavas vormis koopiate 

valmistamiseks ja levitamiseks ning selliste 

kättesaadavas vormis koopiate piiriüleseks 

vahetamiseks. Marrakechi lepingu 

sõlmimine liidu poolt nõuab liidu õiguse 

kohandamist lepingu kohaldamisalasse 

kuuluvate kasutusviiside, teoste ja 

soodustatud isikute suhtes kohustusliku 
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ühtlustatud viisil täita, tagamaks, et neid 

meetmeid kohaldatakse ühetaoliselt kogu 

siseturu piires. 

erandi kehtestamisega. Direktiiviga 

rakendatakse liidu kohustusi, mida tal tuleb 

Marrakechi lepingu alusel ühtlustatud viisil 

täita, tagamaks, et neid meetmeid 

kohaldatakse ühetaoliselt kogu siseturu 

piires. 

_________________ _________________ 

23 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus, 

mis käsitleb Marrakechi lepingu (avaldatud 

teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta 

nägemispuudega või muu trükikirja 

lugemise puudega isikutele) Euroopa Liidu 

nimel allkirjastamist (ELT L 115, 

17.4.2014, lk 1). 

23 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus, 

mis käsitleb Marrakechi lepingu (avaldatud 

teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta 

nägemispuudega või muu trükikirja 

lugemise puudega isikutele) Euroopa Liidu 

nimel allkirjastamist (ELT L 115, 

17.4.2014, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Käesolev direktiiv on suunatud 

inimestele, kes on pimedad või kellel on 

nägemispuue, mida ei ole võimalik 

parandada selliselt, et nende nägemisvõime 

oleks sisuliselt sama nagu inimestel, kellel 

sellist puuet ei ole, või kellel on taju- või 

lugemispuue, sealhulgas düsleksia, mis 

takistab neil trükiseid lugemast samamoodi 

kui isikud, kellel sellist puuet ei ole, või 

kes ei ole füüsilise puude tõttu suutelised 

raamatut hoidma või käsitsema või silmi 

lugemiseks vajalikul määral fookustama 

või liigutama. Direktiiviga kehtestatud 

meetmete eesmärk on parandada 

raamatute, ajakirjade, ajalehtede ja muude 

trükiste ning nootide ja muu trükitud 

materjali kättesaadavust – kaasa arvatud 

helikandjal kas digitaal- või 

analoogvormingus – sellises vormis, mis 

muudab need teosed ja muu materjali 

kõnealuste isikute jaoks sisuliselt samavõrd 

kättesaadavaks kui isikutele, kellel 

niisugust häiret või puuet ei ole. 

Kättesaadavas vormis on näiteks raamatud, 

mis on rahvusvahelises pimedate kirjas või 

(5) Käesolev direktiiv on suunatud 

inimestele, kes on pimedad või kellel on 

nägemispuue, mida ei ole võimalik 

parandada selliselt, et nende nägemisvõime 

oleks sisuliselt sama nagu inimestel, kellel 

sellist puuet ei ole, või kellel on taju- või 

lugemispuue, sealhulgas düsleksia, mis 

takistab neil trükiseid lugemast samamoodi 

kui isikud, kellel sellist puuet ei ole, või 

kes ei ole füüsilise puude tõttu suutelised 

raamatut hoidma või käsitsema või silmi 

lugemiseks vajalikul määral fookustama 

või liigutama. Direktiiviga kehtestatud 

meetmete eesmärk on seega parandada 

raamatute, ajakirjade, ajalehtede ja muude 

trükiste ning nootide ja muu trükitud 

materjali kättesaadavust – kaasa arvatud 

helikandjal kas digitaal- või 

analoogvormingus – sellises vormis, mis 

muudab need teosed ja muu materjali 

kõnealuste isikute jaoks sisuliselt samavõrd 

kättesaadavaks kui isikutele, kellel 

niisugust häiret või puuet ei ole. 

Kättesaadavas vormis on näiteks ka 

raamatud, mis on rahvusvahelises pimedate 
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suures kirjas, kohandatud e-raamatud, 

heliraamatud ja raadioprogrammid. 

kirjas või suures kirjas, kohandatud e-

raamatud, heliraamatud ja 

raadioprogrammid. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Seepärast tuleks käesolevas 

direktiivis ette näha kohustuslikud erandid 

õigustest, mis on liidu õigusega ühtlustatud 

ja mis on Marrakechi lepingu 

kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside 

ja teoste seisukohast asjassepuutuvad. 

Need hõlmavad eelkõige 

reprodutseerimise, üldsusele edastamise, 

kättesaadavaks tegemise, levitamise ja 

laenutamise õigust, mis on ette nähtud 

direktiivis 2001/29/EÜ, direktiivis 

2006/115/EÜ, direktiivis 2009/24/EÜ ning 

direktiivis 96/9/EÜ, ning direktiivis 

96/9/EÜ sätestatud vastavaid õigusi. Kuna 

Marrakechi lepingus kehtestatud erandid ja 

piirangud hõlmavad ka helikandjal olevaid 

teoseid, nagu heliraamatud, on oluline, et 

need erandid kuuluksid kohaldamisele ka 

kaasnevate õiguste suhtes. 

(6) Seepärast tuleks käesolevas 

direktiivis ette näha kohustuslikud erandid 

õigustest, mis on liidu õigusega ühtlustatud 

ja mis on Marrakechi lepingu 

kohaldamisalasse kuuluvate kasutusviiside 

ja teoste seisukohast asjassepuutuvad. 

Need hõlmavad eelkõige 

reprodutseerimise, üldsusele edastamise, 

kättesaadavaks tegemise, levitamise ja 

laenutamise õigust, mis on ette nähtud 

direktiivis 2001/29/EÜ, direktiivis 

2006/115/EÜ, direktiivis 2009/24/EÜ ning 

direktiivis 96/9/EÜ, ning direktiivis 

96/9/EÜ sätestatud vastavaid õigusi. Kuna 

Marrakechi lepingus kehtestatud erandid ja 

piirangud hõlmavad ka helikandjal olevaid 

teoseid, nagu heliraamatud, on oluline, et 

need erandid kuuluksid kohaldamisele ka 

kaasnevate õiguste suhtes. Käesolevas 

direktiivis sätestatud erandite kasutamine 

ei piira muid erandeid, mille liikmesriigid 

on puudega inimeste jaoks ette näinud, 

näiteks isiklik kasutamine. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Käesolevas direktiivis sätestatud 

kasutusviiside hulka kuulub kättesaadavas 

vormis koopiate valmistamine kas 

soodustatud isikute või nende vajadustega 

tegelevate selliste volitatud üksuste poolt, 

(7) Käesolevas direktiivis sätestatud 

kasutusviiside hulka kuulub samuti 

kättesaadavas vormis koopiate 

valmistamine kas soodustatud isikute või 

nende vajadustega tegelevate selliste 
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kes on kas avalik-õiguslikud või 

eraõiguslikud organisatsioonid, eelkõige 

raamatukogud, haridusasutused ja muud 

mittetulunduslikud organisatsioonid, kes 

tegelevad trükikirja lugemise puudega 

isikute vajadustega oma põhitegevusena 

või ühena oma põhitegevustest või seoses 

avalikke huvisid teenivate ülesannete 

täitmisega. Sellised kasutusviisid peaksid 

hõlmama ka kättesaadavas vormis koopiate 

valmistamist soodustatud isikute 

ainukasutuseks sellise füüsilise isiku poolt, 

kes teeb seda soodustatud isiku nimel või 

abistab soodustatud isikut niisuguse koopia 

valmistamisel. 

volitatud üksuste poolt, kes on kas avalik-

õiguslikud või eraõiguslikud 

organisatsioonid, eelkõige raamatukogud, 

haridusasutused ja muud 

mittetulunduslikud organisatsioonid, kes 

tegelevad trükikirja lugemise puudega 

isikute vajadustega oma põhitegevusena 

või ühena oma põhitegevustest või seoses 

avalikke huvisid teenivate ülesannete 

täitmisega. Sellised kasutusviisid peaksid 

hõlmama ka kättesaadavas vormis koopiate 

valmistamist soodustatud isikute 

ainukasutuseks sellise füüsilise isiku poolt, 

kes teeb seda soodustatud isiku nimel või 

abistab soodustatud isikut niisuguse koopia 

valmistamisel. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Kohustuslik erand peaks piirama ka 

reprodutseerimisõigust, et võimaldada 

selliste toimingute tegemist, mis on 

vajalikud teose või muu materjali 

muutmiseks, teisendamiseks või 

kohandamiseks nii, et sellest on võimalik 

teha kättesaadavas vormis koopiat. See 

hõlmab vahendeid, mis on vajalikud teabe 

sirvimiseks kättesaadavas vormis koopias. 

(8) Kohustuslik erand peaks piirama ka 

reprodutseerimisõigust, et võimaldada 

selliste toimingute tegemist, mis on 

vajalikud teose või muu materjali 

muutmiseks, teisendamiseks või 

kohandamiseks nii, et sellest on võimalik 

teha kättesaadavas vormis koopiat. See 

hõlmab ka vahendeid, mis on vajalikud 

teabe sirvimiseks kättesaadavas vormis 

koopias. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Erand peaks võimaldama volitatud 

üksustel liidu piires käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse kuuluvate teoste ja muu 

materjali kättesaadavas vormis koopiaid 

valmistada ja neid nii veebis kui ka mujal 

(9) Erand peaks samuti võimaldama 

volitatud üksustel liidu piires käesoleva 

direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate 

teoste ja muu materjali kättesaadavas 

vormis koopiaid valmistada ja neid nii 



 

PE595.393v02-00 8/15 AD\1115174ET.docx 

ET 

levitada. veebis kui ka mujal levitada. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Pidades silmas erandi ainuomast 

laadi, selle taotletavat ulatust ja vajadust 

tagada soodustatud isikute jaoks 

õiguskindlus, ei peaks liikmesriikidel 

olema lubatud kehtestada erandi 

kohaldamiseks täiendavaid nõudeid, nagu 

hüvitamisskeemid või kättesaadavas 

vormis koopiate kaubandusvõrgus 

kättesaadavuse eelnev kontroll. 

(11) Pidades silmas erandi ainuomast 

laadi, selle taotletavat ulatust ja vajadust 

tagada soodustatud isikute jaoks 

õiguskindlus, ei peaks liikmesriikidel 

olema lubatud kehtestada erandi 

kohaldamiseks täiendavaid nõudeid, nagu 

hüvitamisskeemid või kättesaadavas 

vormis koopiate kaubandusvõrgus 

kättesaadavuse eelnev kontroll. Need 

täiendavad nõuded võivad minna 

vastuollu käesolevas direktiivis sätestatud 

erandite eesmärgiga ja eesmärgiga 

lihtsustada erivormingutes koopiate 

piiriülest vahetamist ühtsel turul. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Kui käesoleva direktiivi alusel 

töödeldakse isikuandmeid, siis tuleb seda 

tehes järgida põhiõigusi, sealhulgas 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 

ja 8 sätestatud õigust era- ja pereelu 

austamisele ja isikuandmete kaitsele, ning 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 95/46/EÜ, millega 

reguleeritakse isikuandmete töötlemist, kui 

seda teevad volitatud üksused käesoleva 

direktiivi raames liikmesriikide pädevate 

ametiasutuste, eeskätt liikmesriikide 

määratud sõltumatute ametiasutuste 

järelevalve all. 

(12) Kui käesoleva direktiivi alusel 

töödeldakse isikuandmeid, siis tuleb seda 

tehes järgida põhiõigusi, sealhulgas 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 

ja 8 sätestatud õigust era- ja pereelu 

austamisele ja isikuandmete kaitsele, ning 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 95/46/EÜ ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 

2016/6791a, millega reguleeritakse 

isikuandmete töötlemist, kui seda teevad 

volitatud üksused käesoleva direktiivi 

raames liikmesriikide pädevate 

ametiasutuste, eeskätt liikmesriikide 

määratud sõltumatute ametiasutuste 
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järelevalve all. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (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). 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsiooniga, mille osaline EL on, 

tagatakse puudega inimestele õigus saada 

teabele juurdepääs ning õigus osaleda 

kultuuri-, majandus- ja ühiskonnaelus 

teistega võrdsetel alustel. ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni kohaselt 

tuleb konventsiooniosalistel võtta 

kooskõlas rahvusvahelise õigusega kõik 

asjakohased meetmed, tagamaks, et 

intellektuaalomandi õigusi kaitsvad 

õigusaktid ei takista ebamõistlikult või 

diskrimineerivalt puuetega inimeste 

juurdepääsu kultuurimaterjalidele. 

(13) ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsiooniga, mille osaline EL on ja 

mis on liidu liikmesriikidele siduv, 

tagatakse puudega inimestele õigus saada 

teabele juurdepääs ning õigus osaleda 

kultuuri-, majandus- ja ühiskonnaelus 

teistega võrdsetel alustel. ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni kohaselt 

tuleb konventsiooniosalistel võtta 

kooskõlas rahvusvahelise õigusega kõik 

asjakohased meetmed, tagamaks, et 

intellektuaalomandi õigusi kaitsvad 

õigusaktid ei takista ebamõistlikult või 

diskrimineerivalt puuetega inimeste 

juurdepääsu kultuurimaterjalidele. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

kohaselt tunnustab ja austab liit puuetega 

inimeste õigust saada kasu meetmetest, 

mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, 

sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning 

(14) Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga 

keelatakse diskrimineerimise kõik vormid, 

sealhulgas diskrimineerimine puude tõttu, 

ning sedastatakse, et EL tunnustab ja 

austab puuetega inimeste õigust saada kasu 
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osalemine ühiskonnaelus. meetmetest, mille eesmärk on tagada nende 

iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane 

integratsioon ning osalemine 

ühiskonnaelus. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Direktiivi 2001/29/EÜ kohaselt 

võivad liikmesriigid kehtestada puudega 

isikute huvides erandeid või piiranguid ka 

olukorras, mida käesolev direktiiv ei 

reguleeri. 

(17) Liikmesriigid peavad igal juhul 

korraldama puudega isikute huvides 

erandeid või piiranguid, kaasa arvatud 

olukorras, mida käesolev direktiiv ei 

reguleeri. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Seega austatakse käesolevas 

direktiivis põhiõigusi ja järgitakse eelkõige 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 

tunnustatud põhimõtteid. Seepärast tuleks 

käesolevat direktiivi tõlgendada ja 

kohaldada kooskõlas nende õiguste ja 

põhimõtetega. 

(18) Seega austatakse käesolevas 

direktiivis põhiõigusi ja järgitakse eelkõige 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO 

puuetega inimeste õiguste konventsioonis 

tunnustatud põhimõtteid. Seepärast tuleks 

käesolevat direktiivi tõlgendada ja 

kohaldada kooskõlas nende õiguste ja 

põhimõtetega. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) sõltumata mis tahes muust 

puudest. 
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Selgitus 

Marrakechi lepingus jäetakse avatuks võimalus lisada muud tüüpi puudeid. Direktiivi 

ettepanekus mainitakse põhjenduses 16 ja artiklis 7 võimalust lisada hilisemas etapis muud 

tüüpi puudeid. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) „kättesaadavas vormis koopia“ – 

teose või muu materjali koopia, mis on 

esitatud muul viisil või alternatiivses 

vormis ja mis võimaldab soodustatud isikul 

teosele või muule materjalile juurde 

pääseda, võimaldades sealhulgas isikul 

teosele või muule materjalile ligi pääseda 

ja teha seda muu hulgas sama lihtsalt ja 

mugavalt, kui seda on võimalik teha isikul, 

kellel ei ole lõikes 2 osutatud 

nägemispuuet ega muud puuet; 

(3) „kättesaadavas vormis koopia“ – 

teose või muu materjali koopia, mis on 

esitatud muul viisil või alternatiivses 

vormis ja mis võimaldab soodustatud isikul 

teosele või muule materjalile juurde 

pääseda, võimaldades sealhulgas isikul 

teosele või muule materjalile ligi pääseda 

ja teha seda muu hulgas sama lihtsalt ja 

mugavalt, kui seda on võimalik teha isikul, 

kellel ei ole lõikes 2 osutatud vaegust või 

puuet; 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) „volitatud üksus“ – organisatsioon, 

mis pakub soodustatud isikutele haridust, 

väljaõpet, kohandatud lugemist või 

juurdepääsu teabele mittetulunduslikul 

alusel oma põhitegevusena või ühena oma 

põhitegevustest või seoses avalikke huvisid 

teenivate ülesannete täitmisega. 

(4) „volitatud üksus“ – organisatsioon, 

mis pakub soodustatud isikutele haridust, 

väljaõpet, kohandatud lugemist või 

juurdepääsu teabele mittetulunduslikul 

alusel oma põhitegevusena või ühena oma 

põhitegevustest või seoses avalikke huvisid 

teenivate ülesannete täitmisega sõltumata 

sellest, kas see on valitsuse järelevalve all. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Liikmesriigid tagavad, et nendest 

eranditest, mis on seotud autoriõiguse ja 

sellega kaasnevate õigustega, ei saa 

tehnoloogiliste meetmete või lepinguga 

mööda minna. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid tagavad, et võetakse 

kasutusele kaebuste esitamise või 

lahendamise mehhanismid ning et need 

on kasutajatele kättesaadavad, kui tekivad 

vaidlused käesolevas artiklis osutatud 

meetmete kohaldamise üle. 

Selgitus 

Direktiivi ettepanekus ei nimetata kaebuste esitamise või lahendamise mehhanisme, mille 

liikmesriigid peaksid kasutusele võtma juhtudeks, kui abisaajatel ei võimaldata kasutada 

lubatud erandeid. Sellised mehhanismid on ette nähtud vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (COM(2016)0593) artikli 13 

lõikes 2. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Isikuandmete töötlemine käesoleva 

direktiivi alusel toimub kooskõlas 

direktiiviga 95/46/EÜ. 

Isikuandmete töötlemine käesoleva 

direktiivi alusel toimub kooskõlas 

direktiividega 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ 

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) 2016/6791a. 

 _________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta 
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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). 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hiljemalt [kaks aastat pärast ülevõtmiseks 

ette nähtud kuupäeva] esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

aruande siseturul muude kui artikli 2 lõikes 

1 määratletud teoste või muu materjali 

soodustatud isikutele kättesaadavas vormis 

juurdepääsetavuse kohta ning teoste ja muu 

materjali kättesaadavuse kohta isikute 

jaoks, kellel on muu kui artikli 2 lõikes 2 

osutatud puue. Aruandes tuleb anda 

hinnang selle kohta, kas tuleks kaaluda 

käesoleva direktiivi kohaldamisala 

muutmist. 

Hiljemalt [kaks aastat pärast ülevõtmiseks 

ette nähtud kuupäeva] esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

aruande siseturul muude kui artikli 2 lõikes 

1 määratletud teoste või muu materjali 

soodustatud isikutele kättesaadavas vormis 

juurdepääsetavuse kohta ning teoste ja muu 

materjali kättesaadavuse kohta isikute 

jaoks, kellel on muu kui artikli 2 lõikes 2 

osutatud puue. Aruandes tuleb anda 

hinnang selle kohta, kas tuleks kaaluda 

käesoleva direktiivi kohaldamisala 

laiendamist, nii et käesolevas direktiivis 

sätestatud erand ja sellega seotud 

kättesaadavas vormis koopiate 

valmistamine võiks tuua kasu teistele 

puuete kategooriatele. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Mitte varem kui [viie aasta möödumisel 

direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud 

tähtpäevast] viib komisjon läbi direktiivi 

hindamise ja esitab peamised järeldused 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 

lisades vajaduse korral järeldustele 

Mitte hiljem kui [viie aasta möödumisel 

direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud 

tähtpäevast] viib komisjon läbi direktiivi 

hindamise ja esitab peamised järeldused 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 

lisades vajaduse korral järeldustele 
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ettepanekud direktiivi muutmiseks. ettepanekud direktiivi muutmiseks. 
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