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Teatavate teoste ja muude kaitstud objektide lubatud kasutusviisid 

pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute 

huvides ***I 

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja 

sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud 

kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute 

huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega 

kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas 

(COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0596), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0381/2016), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. jaanuari 2017. aasta 

arvamust1, 

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel 

heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 19. mai 2017. aasta 

kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, kultuuri- ja 

hariduskomisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi (A8-0097/2017), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

                                                 
1  ELT C 125, 21.4.2017, lk 27. 



 

 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0278 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2017. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/…, mis 

käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste 

ja muude kaitstud objektide teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega 

või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse 

direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide 

ühtlustamise kohta infoühiskonnas 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2017/1564) lõplikule kujule). 


