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Muudatusettepanek 38
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
oma kogude või arhiivide ulatusliku 
digiteerimisega. Liikmesriikide 
raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi 
säilitamisega tegelevad asutused ja avalik-
õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid
aitavad kaasa Euroopa kultuuripärandi 
säilitamisele ja levitamisele, mis on samuti 
oluline Euroopa digitaalraamatukogude, 
nagu Europeana loomiseks.
Trükimaterjalide massilise digiteerimise 
ning otsingu- ja indekseerimise tehnilised 
võimalused tõstavad raamatukogude 
kogude väärtust teadusuuringute jaoks.

(1) Raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ning avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid ja erakogud
tegelevad Euroopa digitaalraamatukogude 
loomiseks oma kogude või arhiivide 
ulatusliku digiteerimisega. Nad aitavad 
kaasa Euroopa kultuuripärandi 
säilitamisele ja levitamisele, mis on samuti 
oluline Euroopa digitaalraamatukogude, 
nagu Europeana loomiseks. 
Trükimaterjalide massilise digiteerimise 
ning otsingu- ja indekseerimise tehnilised 
võimalused tõstavad raamatukogude 
kogude väärtust teadusuuringute jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
oma kogude või arhiivide ulatusliku 

(1) Liikmesriikide raamatukogud, 
muuseumid, arhiivid, haridusasutused, 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
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digiteerimisega. Liikmesriikide 
raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi 
säilitamisega tegelevad asutused ja avalik-
õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid
aitavad kaasa Euroopa kultuuripärandi 
säilitamisele ja levitamisele, mis on samuti 
oluline Euroopa digitaalraamatukogude, 
nagu Europeana loomiseks.
Trükimaterjalide massilise digiteerimise 
ning otsingu- ja indekseerimise tehnilised 
võimalused tõstavad raamatukogude 
kogude väärtust teadusuuringute jaoks.

oma kogude või arhiivide ulatusliku 
digiteerimisega. Need aitavad samuti kaasa 
Euroopa kultuuripärandi säilitamisele ja 
levitamisele, mis on samuti oluline 
Euroopa digitaalraamatukogude, nagu 
Europeana loomiseks. Trükimaterjalide 
massilise digiteerimise ning otsingu- ja 
indekseerimise tehnilised võimalused 
tõstavad raamatukogude kogude väärtust 
teadusuuringute jaoks.

Or. es

Muudatusettepanek 40
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
oma kogude või arhiivide ulatusliku 
digiteerimisega. Liikmesriikide 
raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid aitavad 
kaasa Euroopa kultuuripärandi 
säilitamisele ja levitamisele, mis on samuti 
oluline Euroopa digitaalraamatukogude, 
nagu Europeana loomiseks.
Trükimaterjalide massilise digiteerimise 
ning otsingu- ja indekseerimise tehnilised 
võimalused tõstavad raamatukogude 
kogude väärtust teadusuuringute jaoks.

(1) Raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
oma kogude või arhiivide ulatusliku 
digiteerimisega. Liikmesriikide 
raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid tagavad 
üldsuse jaoks juurdepääsu Euroopa
rikkalikule ja mitmekesisele 
kultuuripärandile ning annavad oma 
panuse sellesse pärandisse, mis on samuti 
oluline Euroopa digitaalraamatukogude, 
nagu Europeana loomiseks.
Trükimaterjalide massilise digiteerimise 
ning otsingu- ja indekseerimise tehnilised 
võimalused tõstavad raamatukogude 
kogude väärtust teadusuuringute jaoks.
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Muudatusettepanek 41
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
oma kogude või arhiivide ulatusliku 
digiteerimisega. Liikmesriikide 
raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega
tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid aitavad kaasa 
Euroopa kultuuripärandi säilitamisele ja 
levitamisele, mis on samuti oluline 
Euroopa digitaalraamatukogude, nagu 
Europeana loomiseks. Trükimaterjalide 
massilise digiteerimise ning otsingu- ja 
indekseerimise tehnilised võimalused 
tõstavad raamatukogude kogude väärtust 
teadusuuringute jaoks.

(1) Raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused, avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid ja muud 
kultuuriorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
oma kogude või arhiivide ulatusliku 
digiteerimisega. Liikmesriikide 
raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused, avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid ja muud 
kultuuriorganisatsioonid aitavad kaasa 
Euroopa kultuuripärandi säilitamisele ja 
levitamisele, mis on samuti oluline 
Euroopa digitaalraamatukogude, nagu 
Europeana loomiseks. Trükimaterjalide 
massilise digiteerimise ning otsingu- ja 
indekseerimise tehnilised võimalused 
tõstavad raamatukogude kogude väärtust 
teadusuuringute jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 

(1) Raamatukogud, muuseumid, 
registribürood, arhiivid, haridusasutused, 
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tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
oma kogude või arhiivide ulatusliku 
digiteerimisega. Liikmesriikide 
raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid aitavad kaasa 
Euroopa kultuuripärandi säilitamisele ja 
levitamisele, mis on samuti oluline 
Euroopa digitaalraamatukogude, nagu 
Europeana loomiseks.

filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
oma kogude või arhiivide ulatusliku 
digiteerimisega. Liikmesriikide 
raamatukogud, muuseumid, 
registribürood, arhiivid, haridusasutused, 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid aitavad kaasa 
Euroopa kultuuripärandi säilitamisele ja 
levitamisele, mis on samuti oluline 
Euroopa digitaalraamatukogude, nagu 
Europeana loomiseks.

Or. hu

Muudatusettepanek 43
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Teadmiste ja uuenduste vaba liikumise 
edendamise vajalikkus on Euroopa 2020. 
aasta strateegia oluline osa, nagu on 
sätestatud komisjoni teatises „Euroopa 
2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia”, mis 
ühe juhtalgatusena hõlmab ka Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava väljatöötamist.

(2) Teadmiste ja uuenduste vaba liikumise 
edendamise vajalikkus on Euroopa 2020. 
aasta strateegia oluline osa, nagu on 
sätestatud komisjoni teatises „Euroopa 
2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia”, mis 
ühe juhtalgatusena hõlmab ka Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava väljatöötamist.
Euroopa 2020. aasta strateegiat ei ole 
võimalik ellu viia intellektuaalomandi 
tõelise ühtse turu loomiseta.

Or. lt

Muudatusettepanek 44
Jean-Marie Cavada
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks 
põhimeede luua õigusraamistik, mis 
hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja 
levitamist, mille autor ei ole tuvastatud või 
ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn 
orbteosed).

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks 
põhimeede luua õigusraamistik, mis 
hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja 
levitamist, mille õiguste valdaja või 
valdajad ei ole tuvastatud või ei ole 
tuvastamisest hoolimata leitud (nn 
orbteosed).

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks 
põhimeede luua õigusraamistik, mis 
hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja 
levitamist, mille autor ei ole tuvastatud või 
ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn 
orbteosed). Autoritel on ainuõigus oma 
teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele 
kättesaadavaks teha.

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks 
põhimeede luua õigusraamistik, mis 
hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja 
levitamist, mille õiguste valdaja ei ole 
tuvastatud või ei ole tuvastamisest 
hoolimata leitud (nn orbteosed). Autoritel 
on ainuõigus oma teoseid reprodutseerida 
ja neid üldsusele kättesaadavaks teha.

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks 
põhimeede luua õigusraamistik, mis 
hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja 
levitamist, mille autor ei ole tuvastatud või 
ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn 
orbteosed). Autoritel on ainuõigus oma 
teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele 
kättesaadavaks teha.

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks 
põhimeede luua õigusraamistik, mis 
hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja 
levitamist, mille õiguste valdaja ei ole 
tuvastatud või ei ole tuvastamisest 
hoolimata leitud (nn orbteosed). Autoritel 
on ainuõigus oma teoseid reprodutseerida 
ja neid üldsusele kättesaadavaks teha.

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks artikliga 2, kus on kasutatud mõistet „õiguste valdaja”, tuleks 
lihtsalt „autorile” eelistada „õiguste valdaja” kontseptsiooni.

Muudatusettepanek 47
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks 
põhimeede luua õigusraamistik, mis 
hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja 
levitamist, mille autor ei ole tuvastatud või 

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks 
põhimeede luua õigusraamistik, mis 
hõlbustaks nn orbteoste digiteerimist ja 
levitamist, mille autor ei ole tuvastatud või 
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ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn 
orbteosed). Autoritel on ainuõigus oma 
teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele 
kättesaadavaks teha.

ei ole tuvastamisest hoolimata leitud. 
Autoritel on ainuõigus oma teoseid 
reprodutseerida ja neid üldsusele 
kättesaadavaks teha.

Or. es

Muudatusettepanek 48
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks 
põhimeede luua õigusraamistik, mis 
hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja 
levitamist, mille autor ei ole tuvastatud või 
ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn 
orbteosed). Autoritel on ainuõigus oma 
teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele 
kättesaadavaks teha.

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks 
põhimeede luua õigusraamistik, mis 
hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja 
levitamist, mille autor või autoriõigusega 
kaasneva õiguse valdaja ei ole tuvastatud 
või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud
(nn orbteosed). Autoritel on ainuõigus oma 
teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele 
kättesaadavaks teha.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
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digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks 
põhimeede luua õigusraamistik, mis 
hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja 
levitamist, mille autor ei ole tuvastatud või 
ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn 
orbteosed).

digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks 
põhimeede luua õigusraamistik, mis 
hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja 
levitamist, mille autor ei ole tuvastatud või 
ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn 
orbteosed). Orbteoste digiteerimine ja 
levitamine kujutab endast erilist 
kultuurilist ja majanduslikku väljakutset.

Or. lt

Muudatusettepanek 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Autoril on ainuõigus oma teoseid 
reprodutseerida ja neid üldsusele 
kättesaadavaks teha. Selline õigus 
ühtlustati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. mai 2001. aasta direktiiviga 
2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste teatavate aspektide 
ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ning 
see eeldab, et enne teose digiteerimist ja 
avalikustamist on vaja autori nõusolekut.

(4) Õiguste valdajal on ainuõigus oma 
teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele 
kättesaadavaks teha. Selline õigus 
ühtlustati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. mai 2001. aasta direktiiviga 
2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste teatavate aspektide 
ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ning 
see eeldab, et enne teose digiteerimist ja 
avalikustamist on vaja õiguste valdaja
nõusolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Autoril on ainuõigus oma teoseid 
reprodutseerida ja neid üldsusele 

(4) Õiguste valdajal on ainuõigus oma 
teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele 
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kättesaadavaks teha. Selline õigus 
ühtlustati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. mai 2001. aasta direktiiviga 
2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste teatavate aspektide 
ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ning 
see eeldab, et enne teose digiteerimist ja 
avalikustamist on vaja autori nõusolekut.

kättesaadavaks teha. Selline õigus 
ühtlustati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. mai 2001. aasta direktiiviga 
2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste teatavate aspektide 
ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ning 
see eeldab, et enne teose digiteerimist ja 
avalikustamist on vaja autori nõusolekut.

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks artikliga 2, kus on kasutatud mõistet „õiguste valdaja”, tuleks 
lihtsalt „autorile” eelistada „õiguste valdaja” kontseptsiooni.

Muudatusettepanek 52
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Autoritel on ainuõigus oma teoseid 
reprodutseerida ja neid üldsusele 
kättesaadavaks teha. Selline õigus 
ühtlustati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. mai 2001. aasta direktiiviga 
2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste teatavate aspektide 
ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ning 
see eeldab, et enne teose digiteerimist ja 
avalikustamist on vaja autori nõusolekut.

(4) Õiguste valdajatel on ainuõigus oma 
teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele 
kättesaadavaks teha. Selline õigus 
ühtlustati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. mai 2001. aasta direktiiviga 
2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste teatavate aspektide 
ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ning 
see eeldab, et enne teose digiteerimist ja 
avalikustamist on vaja õiguste valdaja või 
valdajate nõusolekut.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Autoritel on ainuõigus oma teoseid 
reprodutseerida ja neid üldsusele edastada. 
Selline õigus ühtlustati Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta 
direktiiviga 2001/29/EÜ autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste teatavate 
aspektide ühtlustamise kohta 
infoühiskonnas, ning see eeldab, et enne 
teose digiteerimist ja avalikustamist on 
vaja autori nõusolekut.

(4) Autoritel on ainuõigus oma teoseid 
reprodutseerida ja neid avalikult edastada. 
Selline õigus ühtlustati Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta 
direktiiviga 2001/29/EÜ autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste teatavate 
aspektide ühtlustamise kohta 
infoühiskonnas, ning see eeldab, et enne 
teose digiteerimist ja avalikustamist on 
vaja autori nõusolekut.

Or. es

Muudatusettepanek 54
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selline õigus ühtlustati Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta 
direktiiviga 2001/29/EÜ autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste teatavate 
aspektide ühtlustamise kohta 
infoühiskonnas, ning see eeldab, et enne 
teose digiteerimist ja avalikustamist on 
vaja autori nõusolekut.

(4) Selline õigus ühtlustati Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta 
direktiiviga 2001/29/EÜ autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste teatavate 
aspektide ühtlustamise kohta 
infoühiskonnas, ning see eeldab, et enne 
teose digiteerimist ja üldsusele edastamist
on vaja autori nõusolekut.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selline õigus ühtlustati Euroopa (4) Selline õigus ühtlustati Euroopa 
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Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta 
direktiiviga 2001/29/EÜ autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste teatavate 
aspektide ühtlustamise kohta 
infoühiskonnas, ning see eeldab, et enne 
teose digiteerimist ja avalikustamist on 
vaja autori nõusolekut.

Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta 
direktiiviga 2001/29/EÜ autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste teatavate 
aspektide ühtlustamise kohta 
infoühiskonnas, ning see eeldab, et enne 
teose digiteerimist, üldsusele edastamist ja 
avalikustamist on vaja autori nõusolekut.

Or. de

Muudatusettepanek 56
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Orbteoste puhul ei ole võimalik saada 
sellist eelnevat nõusolekut
reprodutseerimiseks ega üldsusele 
kättesaadavaks tegemiseks.

(5) Orbteoste puhul ei ole võimalik saada 
sellist eelnevat nõusolekut.

Or. de

Muudatusettepanek 57
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Orbteoste puhul ei ole võimalik saada 
sellist eelnevat nõusolekut 
reprodutseerimiseks ega üldsusele
kättesaadavaks tegemiseks.

(5) Orbteoste puhul ei ole võimalik saada 
sellist eelnevat nõusolekut 
reprodutseerimiseks ega üldsusele
edastamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 58
Maria Badia i Cutchet
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Orbteoste puhul ei ole võimalik saada 
sellist eelnevat nõusolekut 
reprodutseerimiseks ega üldsusele 
kättesaadavaks tegemiseks.

(5) Orbteoste puhul ei ole võimalik saada 
sellist eelnevat nõusolekut 
reprodutseerimiseks ega avalikuks 
edastamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 59
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Orbteoste puhul ei ole võimalik saada 
sellist eelnevat nõusolekut 
reprodutseerimiseks ega üldsusele 
kättesaadavaks tegemiseks.

(5) Orbteoste puhul ei ole võimalik saada 
sellist eelnevat autori nõusolekut 
reprodutseerimiseks ega üldsusele 
kättesaadavaks tegemiseks.

Or. hu

Muudatusettepanek 60
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriikide erinevad 
lähenemisviisid orbteoste staatuse 
tunnustamisele võivad kujutada endast 
takistust siseturu toimimisele ning 
orbteoste kasutamisele ja piiriülese 
juurdepääsu tagamisele kõnealustele 
teostele. Erinevad strateegiad võivad kaasa 
tuua ka piirangud kultuurisisu hõlmavate 

(6) Liikmesriikide erinevad 
lähenemisviisid orbteoste staatuse 
tunnustamisele võivad kujutada endast 
takistust siseturu toimimisele ning 
orbteoste kasutamisele ja piiriülese 
juurdepääsu tagamisele kõnealustele 
teostele. Erinevad strateegiad võivad kaasa 
tuua ka piirangud kultuurisisu hõlmavate 
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teenuste ja toodete vabale liikumisele.
Seetõttu on vaja tagada sellise staatuse 
vastastikune tunnustamine.

teenuste ja toodete vabale liikumisele ning 
muuta kodanike jaoks nendele 
juurdepääsu ja nende kasutamise 
raskemaks. Seetõttu on vaja tagada sellise 
staatuse vastastikune tunnustamine.

Or. es

Muudatusettepanek 61
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega
raamatukogudes, muuseumides, 
haridusasutustes, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides on 
eelkõige vaja ühist lähenemisviisi seoses 
orbteose staatuse ja orbteoste teatavate 
lubatud kasutusviiside 
kindlaksmääramisega.

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega on eelkõige 
vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose 
staatuse ja orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kindlaksmääramisega..

Or. de

Muudatusettepanek 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega 
raamatukogudes, muuseumides, 
haridusasutustes, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja
avalik-õiguslikes

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega 
raamatukogudes, muuseumides, 
haridusasutustes, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
ringhäälinguorganisatsioonides on eelkõige 
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ringhäälinguorganisatsioonides on eelkõige 
vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose 
staatuse ja orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kindlaksmääramisega.

vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose 
staatuse ja orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kindlaksmääramisega.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega 
raamatukogudes, muuseumides, 
haridusasutustes, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja
avalik-õiguslikes
ringhäälinguorganisatsioonides on eelkõige 
vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose 
staatuse ja orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kindlaksmääramisega.

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega 
raamatukogudes, muuseumides, 
haridusasutustes, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
ringhäälinguorganisatsioonides on eelkõige 
vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose 
staatuse ja orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kindlaksmääramisega.

Or. de

Muudatusettepanek 64
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega 
raamatukogudes, muuseumides, 
haridusasutustes, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides on eelkõige 
vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose 

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega 
raamatukogudes, muuseumides, 
registribüroodes, arhiivides, 
haridusasutustes, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides on eelkõige 
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staatuse ja orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kindlaksmääramisega.

vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose 
staatuse ja orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kindlaksmääramisega.

Or. hu

Muudatusettepanek 65
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega 
raamatukogudes, muuseumides, 
haridusasutustes, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides on eelkõige 
vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose 
staatuse ja orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kindlaksmääramisega.

(7) Intellektuaalomandi õiguste haldamise 
olemus on ülimalt oluline ka Euroopa 
kultuuri õitsenguks ja Euroopa kodanike 
elukvaliteedi jaoks. Õiguskindluse 
tagamiseks siseturul seoses orbteoste 
kasutamisega raamatukogudes, 
muuseumides, haridusasutustes, arhiivides, 
filmipärandi säilitamisega tegelevates 
asutustes ja avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides on eelkõige 
vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose 
staatuse ja orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kindlaksmääramisega.

Or. lt

Muudatusettepanek 66
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega 
raamatukogudes, muuseumides, 
haridusasutustes, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja
avalik-õiguslikes 

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega 
raamatukogudes, muuseumides, 
haridusasutustes, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes, avalik-
õiguslikes ringhäälinguorganisatsioonides
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ringhäälinguorganisatsioonides on eelkõige 
vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose 
staatuse ja orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kindlaksmääramisega.

ja muudes kultuuriorganisatsioonides on 
eelkõige vaja ühist lähenemisviisi seoses 
orbteose staatuse ja orbteoste teatavate 
lubatud kasutusviiside 
kindlaksmääramisega.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik-
õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavad ja nende toodetud 
kinematograafilised, audio- ja 
audiovisuaalsed teosed. Võttes arvesse 
ringhäälinguorganisatsioonide kui audio-
ja audiovisuaalse materjali tootjate 
eriseisundit ning vajadust piirata 
tulevikus orbteoste hulka, on asjakohane 
sätestada ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavate teoste suhtes 
käesoleva direktiivi kohaldamise tähtaeg.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 68
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik-
õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavad ja nende toodetud 
kinematograafilised, audio- ja 
audiovisuaalsed teosed. Võttes arvesse 

(8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik-
õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavad ja nende toodetud 
kinematograafilised, audio- ja 
audiovisuaalsed teosed.
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ringhäälinguorganisatsioonide kui audio-
ja audiovisuaalse materjali tootjate 
eriseisundit ning vajadust piirata 
tulevikus orbteoste hulka, on asjakohane 
sätestada ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavate teoste suhtes 
käesoleva direktiivi kohaldamise tähtaeg.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik-
õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavad ja nende toodetud 
kinematograafilised, audio- ja 
audiovisuaalsed teosed. Võttes arvesse 
ringhäälinguorganisatsioonide kui audio-
ja audiovisuaalse materjali tootjate 
eriseisundit ning vajadust piirata 
tulevikus orbteoste hulka, on asjakohane 
sätestada ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavate teoste suhtes 
käesoleva direktiivi kohaldamise tähtaeg.

(8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik-
õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavad ja nende toodetud 
kinematograafilised, audio- ja 
audiovisuaalsed teosed.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik-
õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavad ja nende toodetud 

(8) Orbteoseid võivad hõlmata ka 
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides 
talletatavad ja nende toodetud 
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kinematograafilised, audio- ja 
audiovisuaalsed teosed. Võttes arvesse 
ringhäälinguorganisatsioonide kui audio- ja 
audiovisuaalse materjali tootjate 
eriseisundit ning vajadust piirata tulevikus 
orbteoste hulka, on asjakohane sätestada 
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides 
talletatavate teoste suhtes käesoleva 
direktiivi kohaldamise tähtaeg.

kinematograafilised, audio- ja 
audiovisuaalsed teosed. Võttes arvesse 
ringhäälinguorganisatsioonide kui audio- ja 
audiovisuaalse materjali tootjate 
eriseisundit, tuleks piirata tulevikus 
orbteoste hulka.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik-
õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavad ja nende toodetud 
kinematograafilised, audio- ja 
audiovisuaalsed teosed. Võttes arvesse 
ringhäälinguorganisatsioonide kui audio- ja 
audiovisuaalse materjali tootjate 
eriseisundit ning vajadust piirata tulevikus 
orbteoste hulka, on asjakohane sätestada
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides 
talletatavate teoste suhtes käesoleva 
direktiivi kohaldamise tähtaeg.

(8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik-
õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavad ja nende toodetud 
kinematograafilised, audio- ja 
audiovisuaalsed teosed. Võttes arvesse 
ringhäälinguorganisatsioonide kui audio- ja 
audiovisuaalse materjali tootjate 
eriseisundit ning vajadust piirata tulevikus 
orbteoste hulka, on asjakohane kaaluda
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides 
talletatavate teoste suhtes käesoleva 
direktiivi kohaldamise korraldust.

Or. es

Muudatusettepanek 72
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik- (8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik-
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õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavad ja nende toodetud 
kinematograafilised, audio- ja 
audiovisuaalsed teosed. Võttes arvesse 
ringhäälinguorganisatsioonide kui audio- ja 
audiovisuaalse materjali tootjate 
eriseisundit ning vajadust piirata tulevikus 
orbteoste hulka, on asjakohane sätestada 
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides 
talletatavate teoste suhtes käesoleva 
direktiivi kohaldamise tähtaeg.

õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavad ja nende toodetud 
kinematograafilised, audio- ja 
audiovisuaalsed teosed. Võttes arvesse 
ringhäälinguorganisatsioonide kui audio- ja 
audiovisuaalse materjali tootjate 
eriseisundit ning vajadust piirata tulevikus 
orbteoste hulka, on asjakohane sätestada 
avalik-õiguslike
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides 
talletatavate teoste suhtes käesoleva 
direktiivi kohaldamise tähtaeg.

Or. fr

Muudatusettepanek 73
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks avalik-õiguslike
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides 
talletatavaid kinematograafilisi, audio- ja 
audiovisuaalseid teoseid mõista selliselt, 
nagu hõlmaksid need kõnealuste
organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks 
kasutamiseks tellitud teoseid.

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, 
audio- ja audiovisuaalseid teoseid mõista 
selliselt, nagu hõlmaksid need 
ringhäälinguorganisatsioonide poolt 
tellitud ja rahastatud ning nende 
toimetusalase kontrolli all toodetud 
toodangut.

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel (9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
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tuleks avalik-õiguslike
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides 
talletatavaid kinematograafilisi, audio- ja 
audiovisuaalseid teoseid mõista selliselt, 
nagu hõlmaksid need kõnealuste 
organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks 
kasutamiseks tellitud teoseid.

tuleks ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, 
audio- ja audiovisuaalseid teoseid või 
teoste osaks olevaid teoseid mõista 
selliselt, nagu hõlmaksid need kõnealuste 
organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks 
kasutamiseks tellitud teoseid.

Or. de

Muudatusettepanek 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks avalik-õiguslike
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides 
talletatavaid kinematograafilisi, audio- ja 
audiovisuaalseid teoseid mõista selliselt, 
nagu hõlmaksid need kõnealuste 
organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks 
kasutamiseks tellitud teoseid.

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, 
audio- ja audiovisuaalseid teoseid mõista 
selliselt, nagu hõlmaksid need kõnealuste 
organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks 
kasutamiseks tellitud teoseid.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides 
talletatavaid kinematograafilisi, audio- ja 
audiovisuaalseid teoseid mõista selliselt, 
nagu hõlmaksid need kõnealuste 
organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks 

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides 
talletatavaid teoste osaks olevaid teoseid 
mõista selliselt, nagu hõlmaksid need 
kõnealuste organisatsioonide poolt 
ainuõiguslikuks kasutamiseks tellitud 
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kasutamiseks tellitud teoseid. teoseid.

Or. de

Muudatusettepanek 77
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides 
talletatavaid kinematograafilisi, audio- ja 
audiovisuaalseid teoseid mõista selliselt, 
nagu hõlmaksid need kõnealuste 
organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks 
kasutamiseks tellitud teoseid.

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide ja muude 
kultuuriorganisatsioonide arhiivides 
talletatavaid kinematograafilisi, audio- ja 
audiovisuaalseid teoseid, fotosid ja muid 
kujutisi mõista selliselt, nagu hõlmaksid 
need kõnealuste organisatsioonide poolt 
ainuõiguslikuks kasutamiseks tellitud 
teoseid.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Käesoleva direktiivi mõistes 
tähendab avalik raamatukogu riiklikult 
rahastatavat raamatukogu.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Maria Badia i Cutchet
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Rahvusvahelise hoolivuse 
põhimõttest lähtudes tuleks käesolevat 
direktiivi kohaldada üksnes selliste teoste 
suhtes, mida esimest korda avaldati või 
lasti eetrisse liikmesriigis.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 80
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Rahvusvahelise hoolivuse põhimõttest 
lähtudes tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada üksnes selliste teoste suhtes, 
mida esimest korda avaldati või lasti 
eetrisse liikmesriigis.

(11) Rahvusvahelise hoolivuse põhimõttest 
lähtudes tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada üksnes selliste teoste suhtes, 
mida esimest korda avaldati, esitleti või 
lasti eetrisse liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 81
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja
hoolikalt otsida selle autorit.
Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette 
näha, et sellist hoolikat otsingut võivad 
teostada kas käesolevas direktiivis osutatud 
või muud organisatsioonid.

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks hoolikalt otsida selle
õiguste valdajat. Liikmesriikidel peaks 
olema lubatud ette näha, et sellist hoolikat 
otsingut võivad teostada kas käesolevas 
direktiivis osutatud või muud 
organisatsioonid, eelkõige kollektiivse 
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esindamise organisatsioonid.

Or. de

Muudatusettepanek 82
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja
hoolikalt otsida selle autorit. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette
näha, et sellist hoolikat otsingut võivad 
teostada kas käesolevas direktiivis osutatud 
või muud organisatsioonid.

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks hoolikalt otsida selle
õiguste valdajaid. Liikmesriigid peaksid
ette nägema, et sellist hoolikat otsingut 
võivad teostada käesolevas direktiivis 
osutatud organisatsioonid iseseisvalt või
anda selle ülesandeks muudele 
organisatsioonidele, kaasa arvatud 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja 
hoolikalt otsida selle autorit.
Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette 
näha, et sellist hoolikat otsingut võivad 
teostada kas käesolevas direktiivis osutatud 
või muud organisatsioonid.

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja 
hoolikalt otsida selle õiguste valdajat 
(valdajaid). Liikmesriikidel peaks olema 
lubatud ette näha, et sellist hoolikat 
otsingut võivad teostada kas käesolevas 
direktiivis osutatud või muud
mittetulunduslikud organisatsioonid.

Or. en
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Selgitus

Käesolevast direktiivist peaksid saama kasu ainult mittetulunduslikud organisatsioonid. 
Lisaks, järjepidevuse tagamiseks artikliga 2, kus on kasutatud mõistet „õiguste valdaja”, 
tuleks lihtsalt „autorile” eelistada „õiguste valdaja” kontseptsiooni.

Muudatusettepanek 84
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja 
hoolikalt otsida selle autorit. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette 
näha, et sellist hoolikat otsingut võivad 
teostada kas käesolevas direktiivis osutatud 
või muud organisatsioonid.

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja 
hoolikalt otsida selle õiguste valdajat või 
valdajaid. Liikmesriikidel peaks olema 
lubatud ette näha, et sellist hoolikat 
otsingut võivad teostada kas käesolevas 
direktiivis osutatud või muud 
organisatsioonid.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja 
hoolikalt otsida selle autorit.
Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette 
näha, et sellist hoolikat otsingut võivad 
teostada kas käesolevas direktiivis osutatud 
või muud organisatsioonid.

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja 
hoolikalt otsida selle õiguste valdajat.
Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette 
näha, et sellist hoolikat otsingut võivad 
teostada kas käesolevas direktiivis osutatud 
või muud organisatsioonid.

Or. en



AM\876815ET.doc 27/91 PE472.126v01-00

ET

Muudatusettepanek 86
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja 
hoolikalt otsida selle autorit.
Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette 
näha, et sellist hoolikat otsingut võivad 
teostada kas käesolevas direktiivis osutatud 
või muud organisatsioonid.

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja 
hoolikalt otsida selle autorit või 
autoriõigusega kaasneva õiguse valdajat.
Liikmesriikidel on lubatud ette näha, et 
sellist hoolikat otsingut võivad teostada kas 
käesolevas direktiivis osutatud või muud 
organisatsioonid, eelkõige kollektiivse 
esindamise organisatsioonid.

Or. de

Muudatusettepanek 87
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja 
hoolikalt otsida selle autorit.
Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette 
näha, et sellist hoolikat otsingut võivad 
teostada kas käesolevas direktiivis osutatud 
või muud organisatsioonid.

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja 
hoolikalt otsida selle autoriõiguste 
valdajat või valdajaid. Liikmesriikidel 
peaks olema lubatud ette näha, et sellist 
hoolikat otsingut võivad teostada kas 
käesolevas direktiivis osutatud või muud 
organisatsioonid, nagu kollektiivse 
esindamise organisatsioonid.

Or. es

Muudatusettepanek 88
Zoltán Bagó



PE472.126v01-00 28/91 AM\876815ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja
hoolikalt otsida selle autorit.
Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette 
näha, et sellist hoolikat otsingut võivad 
teostada kas käesolevas direktiivis osutatud 
või muud organisatsioonid.

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heal usul, austusel ning 
arukusel ja hoolikusel põhinevalt otsida 
selle autorit. Liikmesriikidel peaks olema 
lubatud ette näha, et sellist hoolikat 
otsingut võivad teostada kas käesolevas 
direktiivis osutatud või muud 
organisatsioonid.

Or. hu

Muudatusettepanek 89
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Autoriõiguste kaitse kõrge taseme 
tagamiseks liidus on vaja ette näha hoolika 
otsingu ühtlustatud lähenemisviis.
Hoolikas otsing peaks hõlmama selliste 
avalike andmebaaside kasutamist, mis 
pakuvad teavet teose autoriõiguse staatuse 
kohta. Lisaks peaksid liikmesriigid 
mitmekordse kuluka digiteerimise 
ärahoidmiseks tagama, et avalikus 
andmebaasis registreeritakse orbteoste 
kasutamine käesolevas direktiivis osutatud 
organisatsioonide poolt. Otsingutulemuste 
ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavad 
avalikud andmebaasid tuleks võimaluste 
piires luua ja neid tuleks rakendada nii, et 
andmebaasid oleksid omavahel 
üleeuroopaliselt ühendatud ning et neid 
oleks võimalik kasutada ühtse portaali 
kaudu.

(13) Autoriõiguste kaitse kõrge taseme 
tagamiseks liidus on vaja ette näha hoolika 
otsingu ühtlustatud lähenemisviis.
Hoolikas otsing peaks hõlmama selliste 
avalike andmebaaside kasutamist, mis 
pakuvad teavet teose autoriõiguse staatuse 
kohta. Lisaks peaksid liikmesriigid 
mitmekordse kuluka digiteerimise 
ärahoidmiseks tagama, et avalikus 
andmebaasis registreeritakse orbteoste 
kasutamine. Otsingutulemuste ja orbteoste 
kasutuse teavet sisaldavad avalikud 
andmebaasid tuleks võimaluste piires luua 
ja neid tuleks rakendada nii, et 
andmebaasid oleksid omavahel 
üleeuroopaliselt ühendatud ning et neid 
oleks võimalik kasutada ühtse portaali 
kaudu.

Or. de
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Muudatusettepanek 90
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Autoriõiguste kaitse kõrge taseme 
tagamiseks liidus on vaja ette näha hoolika 
otsingu ühtlustatud lähenemisviis.
Hoolikas otsing peaks hõlmama selliste 
avalike andmebaaside kasutamist, mis 
pakuvad teavet teose autoriõiguse staatuse 
kohta. Lisaks peaksid liikmesriigid 
mitmekordse kuluka digiteerimise 
ärahoidmiseks tagama, et avalikus 
andmebaasis registreeritakse orbteoste 
kasutamine käesolevas direktiivis osutatud 
organisatsioonide poolt. Otsingutulemuste 
ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavad 
avalikud andmebaasid tuleks võimaluste 
piires luua ja neid tuleks rakendada nii, et 
andmebaasid oleksid omavahel 
üleeuroopaliselt ühendatud ning et neid 
oleks võimalik kasutada ühtse portaali 
kaudu.

(13) Autoriõiguste kaitse kõrge taseme 
tagamiseks liidus on vaja ette näha hoolika 
otsingu ühtlustatud lähenemisviis.
Hoolikas otsing peaks hõlmama selliste 
avalike andmebaaside kasutamist, mis 
pakuvad teavet teose autoriõiguse staatuse 
kohta. Lisaks peaksid liikmesriigid 
mitmekordse kuluka digiteerimise 
ärahoidmiseks tagama, et avalikus 
andmebaasis registreeritakse orbteoste 
kasutamine käesolevas direktiivis osutatud 
organisatsioonide, eelkõige kollektiivse 
esindamise organisatsioonide poolt.
Otsingutulemuste ja orbteoste kasutuse 
teavet sisaldavad avalikud andmebaasid 
tuleks võimaluste piires luua ja neid tuleks 
rakendada nii, et andmebaasid oleksid 
omavahel üleeuroopaliselt ühendatud ning 
et neid oleks võimalik kasutada ühtse 
portaali kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 91
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Orbteostel võib olla mitu autorit või 
need võivad hõlmata muid teoseid või 
kaitstud materjali. Käesolev direktiiv ei 
tohiks mõjutada teatud või tuvastatud 
õigustevaldajate õigusi.

(14) Orbteostel võib olla mitu õiguste 
valdajat või need võivad hõlmata muid 
teoseid või kaitstud materjali. Käesolev 
direktiiv ei tohiks mõjutada teatud või 
tuvastatud õigustevaldajate õigusi.
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Or. en

Selgitus

Lisaks, järjepidevuse tagamiseks artikliga 2, kus on kasutatud mõistet „õiguste valdaja”, 
tuleks lihtsalt „autorile” eelistada „õiguste valdaja” kontseptsiooni.

Muudatusettepanek 92
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Orbteostel võib olla mitu autorit või 
need võivad hõlmata muid teoseid või 
kaitstud materjali. Käesolev direktiiv ei 
tohiks mõjutada teatud või tuvastatud 
õigustevaldajate õigusi.

(14) Orbteostel võib olla mitu
autoriõiguste valdajat või need võivad 
hõlmata muid teoseid või kaitstud 
materjali. Käesolev direktiiv ei tohiks 
mõjutada teatud või tuvastatud 
õigustevaldajate õigusi.

Or. es

Muudatusettepanek 93
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Orbteostel võib olla mitu autorit või 
need võivad hõlmata muid teoseid või 
kaitstud materjali. Käesolev direktiiv ei 
tohiks mõjutada teatud või tuvastatud 
õigustevaldajate õigusi.

(14) Orbteostel võib olla mitu autorit ja 
autoriõigusega kaasneva õiguse valdajat
või need võivad hõlmata muid teoseid või 
kaitstud materjali. Käesolev direktiiv ei 
tohiks mõjutada teatud või tuvastatud 
õigustevaldajate õigusi.

Or. de

Muudatusettepanek 94
Petra Kammerevert
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Orbteostel võib olla mitu autorit või 
need võivad hõlmata muid teoseid või 
kaitstud materjali. Käesolev direktiiv ei 
tohiks mõjutada teatud või tuvastatud 
õigustevaldajate õigusi.

(14) Orbteostel võib olla mitu autorit või
autoriõigusega kaasneva õiguse valdajat 
või need võivad hõlmata muid teoseid või 
kaitstud materjali. Käesolev direktiiv ei 
tohiks mõjutada teatud või tuvastatud 
õigustevaldajate õigusi.

Or. de

Muudatusettepanek 95
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Otsingutega seonduva topelttöö 
vältimiseks tuleks hoolikat otsingut 
teostada üksnes liikmesriigis, kus teos 
esimest korda avaldati või eetrisse lasti.
Selleks et teistel liikmesriikidel oleks 
võimalik kindlaks teha, kas teosele on 
määratud orbteose staatus mõnes muus 
liikmesriigis, peaksid liikmesriigid tagama, 
et nende territooriumil teostatud hoolikate 
otsingute tulemused registreeritakse 
avalikus andmebaasis.

(15) Otsingutega seonduva topelttöö 
vältimiseks tuleks hoolikat otsingut 
teostada liikmesriigis, kus teos esimest 
korda avaldati või eetrisse lasti. Selleks et 
teistel liikmesriikidel oleks võimalik 
kindlaks teha, kas teosele on määratud 
orbteose staatus mõnes muus liikmesriigis, 
peaksid liikmesriigid tagama, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse avalikus 
andmebaasis.

Or. de

Muudatusettepanek 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Asjakohane on ette näha, et autoril on 
oma teosele õigusi nõudes õigus orbteose 
staatus tühistada.

(16) Asjakohane on ette näha, et õiguste 
valdajal on oma teosele õigusi nõudes 
õigus orbteose staatus tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Asjakohane on ette näha, et autoril on 
oma teosele õigusi nõudes õigus orbteose 
staatus tühistada.

(16) Asjakohane on ette näha, et õiguste 
valdajal on oma teosele õigusi nõudes 
õigus orbteose staatus tühistada.

Or. en

Selgitus

Lisaks, järjepidevuse tagamiseks artikliga 2, kus on kasutatud mõistet „õiguste valdaja”, 
tuleks lihtsalt „autorile” eelistada „õiguste valdaja” kontseptsiooni.

Muudatusettepanek 98
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Asjakohane on ette näha, et autoril on 
oma teosele õigusi nõudes õigus orbteose
staatus tühistada.

(16) Asjakohane on ette näha, et autoril on 
oma teosele õigusi nõudes õigus orbteose
staatuse tühistamise algatamiseks.

Or. hu
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Muudatusettepanek 99
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Orbteose staatuse tühistamine 
võimaldab tasu maksmist, mis on 
tavaliselt ette nähtud teose kasutamise 
eest, muu hulgas ka selle kasutamise eest 
minevikus. Liikmesriigid peaksid saama 
otsustada, kas tasude kogumisele õiguste 
valdaja poolt seatakse ajaline piirang.

Or. en

Selgitus

Põhjenduse 16 selgitus.

Muudatusettepanek 100
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Õppimise ja kultuuri edendamiseks 
peaksid liikmesriigid lubama avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel ja 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel orbteoseid 
kättesaadavaks teha ja reprodutseerida, kui 
selline kasutusviis täidab nende asutuste 
avalikke huvisid teenivaid ülesandeid, 
milleks on eelkõige nende kogudes 
talletatavate teoste säilitamine, taastamine 
ning teoste kättesaadavaks tegemine 
kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisel peaksid 
filmipärandi säilitamisega tegelevate 

(17) Õppimise ja kultuuri edendamiseks 
peaksid liikmesriigid lubama orbteoseid 
kättesaadavaks teha ja reprodutseerida,
eelkõige selleks, et tagada nende kogudes 
talletatavate teoste säilitamine, taastamine 
ning teoste kättesaadavaks tegemine 
kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel
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asutuste hulka kuuluma organisatsioonid, 
kelle liikmesriigid on määranud oma 
kultuuripärandisse kuuluvate filmide 
kogumiseks, kataloogimiseks, 
säilitamiseks ja taastamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Õppimise ja kultuuri edendamiseks 
peaksid liikmesriigid lubama avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel ja 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel orbteoseid 
kättesaadavaks teha ja reprodutseerida, kui 
selline kasutusviis täidab nende asutuste 
avalikke huvisid teenivaid ülesandeid, 
milleks on eelkõige nende kogudes 
talletatavate teoste säilitamine, taastamine 
ning teoste kättesaadavaks tegemine 
kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisel peaksid 
filmipärandi säilitamisega tegelevate 
asutuste hulka kuuluma organisatsioonid, 
kelle liikmesriigid on määranud oma 
kultuuripärandisse kuuluvate filmide 
kogumiseks, kataloogimiseks, säilitamiseks 
ja taastamiseks.

(17) Õppimise ja kultuuri edendamiseks 
peaksid liikmesriigid lubama avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, registribüroodel,
filmipärandi säilitamisega tegelevatel 
asutustel ja avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel orbteoseid 
kättesaadavaks teha ja reprodutseerida, kui 
selline kasutusviis täidab nende asutuste 
avalikke huvisid teenivaid ülesandeid, 
milleks on eelkõige nende kogudes 
talletatavate teoste säilitamine, taastamine 
ning teoste kättesaadavaks tegemine 
kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisel peaksid 
filmipärandi säilitamisega tegelevate 
asutuste hulka kuuluma organisatsioonid, 
kelle liikmesriigid on määranud oma 
kultuuripärandisse kuuluvate filmide 
kogumiseks, kataloogimiseks, säilitamiseks 
ja taastamiseks.

Or. hu

Muudatusettepanek 102
Petra Kammerevert
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa 
aidata Euroopa kultuuripärandi 
digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, 
haridusasutused, muuseumid või arhiivid ja 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused võivad sõlmida äripartneritega 
lepinguid orbteoste digiteerimiseks ja 
avalikustamiseks, et teoseid käesoleva 
direktiiviga lubatud viisil kasutada.
Kõnealused lepingud võivad hõlmata 
selliste partnerite rahalist toetust.

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa 
aidata Euroopa kultuuripärandi 
digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, 
haridusasutused, muuseumid või arhiivid ja 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused ning 
ringhäälinguorganisatsioonid ja teised 
kultuuriasutused võivad sõlmida 
äripartneritega lepinguid orbteoste 
digiteerimiseks ja avalikustamiseks, et 
teoseid käesoleva direktiiviga lubatud viisil 
kasutada. Kõnealused lepingud võivad 
hõlmata selliste partnerite rahalist toetust.

Or. de

Muudatusettepanek 103
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa 
aidata Euroopa kultuuripärandi 
digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, 
haridusasutused, muuseumid või arhiivid ja 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused võivad sõlmida äripartneritega 
lepinguid orbteoste digiteerimiseks ja 
avalikustamiseks, et teoseid käesoleva 
direktiiviga lubatud viisil kasutada. 
Kõnealused lepingud võivad hõlmata 
selliste partnerite rahalist toetust.

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa 
aidata Euroopa kultuuripärandi 
digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, 
haridusasutused, muuseumid või arhiivid ja 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused võivad sõlmida äripartneritega 
lepinguid orbteoste digiteerimiseks ja 
avalikustamiseks, et teoseid käesoleva 
direktiiviga lubatud viisil kasutada. 
Kõnealused lepingud võivad hõlmata 
selliste partnerite rahalist toetust, 
tingimusel et teoseid ei kasutata teisestel 
kaubanduslikel eesmärkidel.

Or. it
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Muudatusettepanek 104
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et teha Euroopa kultuuripärand 
liidu kodanikele kättesaadavamaks, on vaja
ka tagada, et ühes liikmesriigis digiteeritud 
ja üldsusele kättesaadavaks tehtud 
orbteosed oleksid kättesaadavad ka teistes 
liikmesriikides. Avalikke huvisid teeniva 
ülesande täitmise eesmärgil orbteost 
kasutavad avalikud raamatukogud, 
haridusasutused, muuseumid, arhiivid, 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid peaksid 
suutma teha orbteose teistes 
liikmesriikides üldsusele kättesaadavaks.

(19) Selleks et teha Euroopa kultuuripärand 
liidu kodanikele kättesaadavamaks, on vaja 
ka tagada, et ühes liikmesriigis digiteeritud 
ja üldsusele kättesaadavaks tehtud 
orbteosed oleksid kättesaadavad ka teistes 
liikmesriikides.

Or. de

Muudatusettepanek 105
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et teha Euroopa kultuuripärand 
liidu kodanikele kättesaadavamaks, on vaja 
ka tagada, et ühes liikmesriigis digiteeritud 
ja üldsusele kättesaadavaks tehtud 
orbteosed oleksid kättesaadavad ka teistes 
liikmesriikides. Avalikke huvisid teeniva 
ülesande täitmise eesmärgil orbteost 
kasutavad avalikud raamatukogud, 
haridusasutused, muuseumid, arhiivid, 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid peaksid 
suutma teha orbteose teistes liikmesriikides 

(19) Selleks et teha Euroopa kultuuripärand 
liidu kodanikele kättesaadavamaks, on vaja 
ka tagada, et ühes liikmesriigis digiteeritud 
ja üldsusele kättesaadavaks tehtud 
orbteosed oleksid kättesaadavad ka teistes 
liikmesriikides. Avalikke huvisid teeniva 
ülesande täitmise eesmärgil orbteost 
kasutavad avalikud raamatukogud, 
haridusasutused, muuseumid, arhiivid, 
registribürood, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid peaksid 
suutma teha orbteose teistes liikmesriikides 
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üldsusele kättesaadavaks. üldsusele kättesaadavaks.

Or. hu

Muudatusettepanek 106
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et teha Euroopa kultuuripärand 
liidu kodanikele kättesaadavamaks, on vaja 
ka tagada, et ühes liikmesriigis digiteeritud 
ja üldsusele kättesaadavaks tehtud 
orbteosed oleksid kättesaadavad ka teistes 
liikmesriikides. Avalikke huvisid teeniva 
ülesande täitmise eesmärgil orbteost 
kasutavad avalikud raamatukogud, 
haridusasutused, muuseumid, arhiivid, 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid peaksid 
suutma teha orbteose teistes liikmesriikides 
üldsusele kättesaadavaks.

(19) Selleks et teha Euroopa kultuuripärand 
liidu kodanikele kättesaadavamaks, on vaja 
ka tagada, et ühes liikmesriigis digiteeritud 
ja üldsusele kättesaadavaks tehtud 
orbteosed oleksid kättesaadavad ka teistes 
liikmesriikides. Avalikke huvisid teeniva 
ülesande täitmise eesmärgil orbteost 
kasutavad avalikud raamatukogud, 
haridusasutused, muuseumid, arhiivid, 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused, avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid ja muud 
kultuuriorganisatsioonid peaksid suutma 
teha orbteose teistes liikmesriikides 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud 
kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad 
õiguste haldamist, sh laiendatud 
kollektiivlitsentse.

(20) Käesoleva direktiiviga tuleks 
edendada liikmesriikides sõlmitud 
kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad 
õiguste haldamist, kasutades sundlitsentse 
või laiendatud kollektiivlitsentse.
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Or. it

Muudatusettepanek 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud
kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad 
õiguste haldamist, sh laiendatud 
kollektiivlitsentse.

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud 
kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste 
haldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud
kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad 
õiguste haldamist, sh laiendatud 
kollektiivlitsentse.

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud 
kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste 
haldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud
kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad 
õiguste haldamist, sh laiendatud 
kollektiivlitsentse.

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud 
kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste 
haldamist, sh laiendatud kollektiivlitsentse.

Or. de

Muudatusettepanek 111
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud
kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad 
õiguste haldamist, sh laiendatud 
kollektiivlitsentse.

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikide
kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste 
haldamist, sh laiendatud kollektiivlitsentse, 
õiguslikke eeldusi esindatuse või 
üleandmise osas, kohustuslikku 
kollektiivset litsentsimist või nende mis 
tahes kombinatsiooni.

Or. fr

Muudatusettepanek 112
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud 
kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad 
õiguste haldamist, sh laiendatud 
kollektiivlitsentse.

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud 
kehtivaid ja edaspidiseid kokkuleppeid, 
mis käsitlevad õiguste haldamist, sh 
laiendatud kollektiivlitsentse.
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Or. de

Muudatusettepanek 113
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud 
kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad 
õiguste haldamist, sh laiendatud 
kollektiivlitsentse.

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud 
kehtivaid või edaspidiseid kokkuleppeid, 
mis käsitlevad õiguste haldamist, sh 
laiendatud kollektiivlitsentse.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Samuti peaks liikmesriikidel olema 
võimalik lubada orbteoste kasutamist 
eesmärkidel, mis lähevad kaugemale 
käesoleva direktiiviga hõlmatud 
organisatsioonide avalikest huvidest 
lähtuvatest ülesannetest. Sel juhul peaksid 
õiguste valdajate õigused ja õiguspärased 
huvid olema kaitstud.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 115
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Samuti peaks liikmesriikidel olema 
võimalik lubada orbteoste kasutamist 
eesmärkidel, mis lähevad kaugemale 
käesoleva direktiiviga hõlmatud 
organisatsioonide avalikest huvidest 
lähtuvatest ülesannetest. Sel juhul peaksid 
õiguste valdajate õigused ja õiguspärased 
huvid olema kaitstud.

(21) Samuti peaks liikmesriikidel olema 
võimalik lubada orbteoste kasutamist 
eesmärkidel, mis lähevad kaugemale 
käesoleva direktiiviga hõlmatud avalike 
raamatukogude, haridusasutuste, 
muuseumide, arhiivide, filmipärandi 
säilitamisega tegelevate asutuste või 
avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide
organisatsioonide avalikest huvidest 
lähtuvatest ülesannetest. Sel juhul peaksid 
õiguste valdajate õigused ja õiguspärased 
huvid olema kaitstud.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas hoolika otsingu tõendamisega ning toob välja kasusaajad.

Muudatusettepanek 116
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimustel avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel või 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada 
orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad 
kaugemale nende organisatsioonide 
avalikest huvidest lähtuvatest 
ülesannetest, tuleks tasustada õiguste 
valdajaid, kes nõuavad oma teostele õigusi.
Tasu puhul tuleks võtta arvesse asjaomase 
teose liiki ja kasutusviisi. Liikmesriigid 
võivad ette näha, et tulust, mis on kogutud 

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimustel kasutada 
orbteoseid, tuleks tasustada õiguste 
valdajaid, kes nõuavad oma teostele õigusi.
Tasu puhul tuleks võtta arvesse asjaomase 
teose liiki ja kasutusviisi. Liikmesriigid 
võivad ette näha, et tulust, mis on kogutud 
seoses orbteoste sellise kasutusviisiga, et 
maksta tasu, mida ei ole aga käesoleva 
direktiivi kohaselt sätestatud ajavahemikul 
jooksul taotletud, tuleks rahastada õigusi 
käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad 
õiguste valdajate hoolikat otsingut 
vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud 
vahenditega selliste teosekategooriate 
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seoses orbteoste sellise kasutusviisiga, et 
maksta tasu, mida ei ole aga käesoleva 
direktiivi kohaselt sätestatud ajavahemikul 
jooksul taotletud, tuleks rahastada õigusi 
käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad 
õiguste valdajate hoolikat otsingut 
vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud 
vahenditega selliste teosekategooriate 
puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt 
kuuluvad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt 
kuuluvad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

Or. de

Muudatusettepanek 117
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimustel avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel või 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada 
orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad 
kaugemale nende organisatsioonide 
avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, 
tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes 
nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul 
tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja 
kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tulust, mis on kogutud seoses 
orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta 
tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi 
kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul 
taotletud, tuleks rahastada õigusi 
käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad 
õiguste valdajate hoolikat otsingut 
vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud 
vahenditega selliste teosekategooriate 
puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt 

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimustel avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel või 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada 
orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad 
kaugemale nende organisatsioonide 
avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, 
tuleks tasustada autoreid, kes nõuavad oma 
teostele õigusi. Tasu puhul tuleks võtta 
arvesse asjaomase teose liiki ja 
kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tulust, mis on kogutud seoses 
orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta 
tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi 
kohaselt sätestatud ajavahemiku jooksul 
taotletud, tuleks rahastada kultuuriasutusi 
või -rajatisi, mis aitavad edendada 
kultuurilist mitmekesisust.
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kuuluvad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

Or. de

Muudatusettepanek 118
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimustel avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel või 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada 
orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad 
kaugemale nende organisatsioonide 
avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, 
tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes 
nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul 
tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja 
kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tulust, mis on kogutud seoses 
orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta 
tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi 
kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul 
taotletud, tuleks rahastada õigusi
käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad 
õiguste valdajate hoolikat otsingut 
vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud 
vahenditega selliste teosekategooriate 
puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt 
kuuluvad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimustel avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel või 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada 
orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad 
kaugemale nende organisatsioonide 
avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, 
tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes 
nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul 
tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja 
kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tulu, mis on kogutud seoses 
orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta 
tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi 
kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul 
taotletud, tuleks kasutada selleks, et luua 
garantiifond mis tahes õiguste valdajate 
kaitseks, kelle õigusi ei ole tunnustatud 
suutmatuse tõttu õiguste valdajat 
tuvastada, ning toetada internetipõhiseid 
piiriüleseid projekte orbteoste 
kättesaadavuse kohta, mis aitavad 
edendada ja kaitsta ELi kultuurilist ja 
keelelist mitmekesisust.

Or. it
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Muudatusettepanek 119
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimustel avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel või 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada 
orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad 
kaugemale nende organisatsioonide 
avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, 
tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes 
nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul 
tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja 
kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tulust, mis on kogutud seoses 
orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta 
tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi 
kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul 
taotletud, tuleks rahastada õigusi 
käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad 
õiguste valdajate hoolikat otsingut 
vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud 
vahenditega selliste teosekategooriate 
puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt
kuuluvad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimustel avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel või 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada 
orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad 
kaugemale nende organisatsioonide 
avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, 
tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes
nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul 
tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja 
kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tulust, mis on kogutud seoses 
orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta 
tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi 
kohaselt sätestatud ajavahemiku jooksul 
taotletud, tuleks rahastada kõige enam 
toetust vajavaid kultuuriasutusi või -
rajatisi või neid, mis tooksid
potentsiaalselt kõige suuremat 
kultuurialast kasu.

Or. es

Muudatusettepanek 120
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas (22) Kui liikmesriik lubab käesolevas 
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direktiivis sätestatud tingimustel avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel või 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada 
orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad 
kaugemale nende organisatsioonide 
avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, 
tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes 
nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul 
tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja 
kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tulust, mis on kogutud seoses 
orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta 
tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi 
kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul 
taotletud, tuleks rahastada õigusi 
käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad 
õiguste valdajate hoolikat otsingut 
vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud 
vahenditega selliste teosekategooriate 
puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt 
kuuluvad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

direktiivis sätestatud tingimustel avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel või 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada 
orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad 
kaugemale nende organisatsioonide 
avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, 
tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes 
nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul 
tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja 
kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tulust, mis on kogutud seoses 
orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta 
tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi 
kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul 
taotletud, võib rahastada õigusi käsitlevaid 
teabeallikaid, mis hõlbustavad õiguste 
valdajate hoolikat otsingut vastuvõetava 
hinnaga ja automatiseeritud vahenditega 
selliste teosekategooriate puhul, mis 
tegelikult või potentsiaalselt kuuluvad 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimustel avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel või 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada 
orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad 
kaugemale nende organisatsioonide 
avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, 

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimustel avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel või 
avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel ja muudel 
kultuuriorganisatsioonidel kasutada 
orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad 
kaugemale nende organisatsioonide 
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tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes 
nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul 
tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja 
kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tulust, mis on kogutud seoses 
orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta 
tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi 
kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul 
taotletud, tuleks rahastada õigusi 
käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad 
õiguste valdajate hoolikat otsingut 
vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud 
vahenditega selliste teosekategooriate 
puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt 
kuuluvad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, 
tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes 
nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul 
tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja 
kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tulust, mis on kogutud seoses 
orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta 
tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi 
kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul 
taotletud, tuleks rahastada õigusi 
käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad 
õiguste valdajate hoolikat otsingut 
vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud 
vahenditega selliste teosekategooriate 
puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt 
kuuluvad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Liikmesriigid peaksid koos 
loomesisu ja õiguste valdajate ahela eri 
sidusrühmadega rakendama poliitikat, 
mis väldiks teoste muutumist orbteosteks, 
et vähendada orbteoste tekkimist ja piirata 
nende arvu. Orbteoste tekkimist aitavad 
vältida teoste tõhus tuvastamine, orbteoste 
kohta teabe vahetamine ning kollektiivse 
haldamise või laiendatud kollektiivse 
haldamise soodustamine. 

Or. en

Muudatusettepanek 123
Emma McClarkin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 
2001/29/EÜ kohaldamist ning selles 
käsitletakse konkreetselt orbteoste teatud 
lubatud kasutusviise. Direktiiviga ei 
kehtestata autoriõiguse ja sellega seotud 
õiguste kohta uusi erandeid ega 
piiranguid.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi abil kavatsetakse tegeleda ühe konkreetse probleemiga, mis puudutab 
kogu ELi, nimelt orbteoste lubatud kasutusviiside haldamist. See direktiiv ei ole mõeldud 
direktiivi 2001/29/EÜ muutmiseks ning seda ei tuleks sellisena tõlgendada.

Muudatusettepanek 124
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
orbteoste teataval viisil kasutamist avalikes 
raamatukogudes, haridusasutustes,
muuseumides, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides.

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
orbteoste teataval viisil kasutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 125
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1



PE472.126v01-00 48/91 AM\876815ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
orbteoste teataval viisil kasutamist avalikes 
raamatukogudes, haridusasutustes, 
muuseumides, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
avalik-õiguslikes
ringhäälinguorganisatsioonides.

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
orbteoste teataval viisil kasutamist avalikes 
raamatukogudes, haridusasutustes, 
muuseumides, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
ringhäälinguorganisatsioonides.

Or. fr

Muudatusettepanek 126
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
orbteoste teataval viisil kasutamist avalikes 
raamatukogudes, haridusasutustes, 
muuseumides, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides.

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
orbteoste teataval viisil kasutamist avalikes 
raamatukogudes, haridusasutustes, 
muuseumides, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes, 
kirjastajates ja avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
orbteoste teataval viisil kasutamist avalikes
raamatukogudes, haridusasutustes, 
muuseumides, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
orbteoste teataval viisil kasutamist
riiklikult rahastatavates raamatukogudes, 
haridusasutustes, muuseumides, arhiivides, 
filmipärandi säilitamisega tegelevates 
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avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides.

asutustes, ajakirjade ja ajalehtede 
kirjastajates ning avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
orbteoste teataval viisil kasutamist avalikes 
raamatukogudes, haridusasutustes, 
muuseumides, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides.

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
orbteoste teataval viisil kasutamist 
liikmesriikides avalikes raamatukogudes, 
haridusasutustes, muuseumides, arhiivides, 
registribüroodes, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides.

Or. hu

Muudatusettepanek 129
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
orbteoste teataval viisil kasutamist avalikes 
raamatukogudes, haridusasutustes, 
muuseumides, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides.

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
orbteoste teataval viisil kasutamist avalikes 
raamatukogudes, haridusasutustes, kasumit 
mittetaotlevates uurimisinstituutides,
muuseumides, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides.

Or. pl
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Muudatusettepanek 130
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste teoste suhtes, mis esimest korda 
avaldati või lasti eetrisse liikmesriigis ning 
mis kujutavad endast:

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste teoste suhtes, mis kujutavad endast:

Or. es

Muudatusettepanek 131
Jean-Marie Cavada

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste teoste suhtes, mis esimest korda 
avaldati või lasti eetrisse liikmesriigis ning 
mis kujutavad endast:

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste orbteoste suhtes, mis esimest korda 
avaldati või lasti eetrisse või fikseeriti
liikmesriigis ning mis kujutavad endast:

Or. fr

Muudatusettepanek 132
Petra Kammerevert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste teoste suhtes, mis esimest korda 
avaldati või lasti eetrisse liikmesriigis ning 
mis kujutavad endast:

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste teoste suhtes, mis esimest korda 
avaldati või lasti eetrisse või mida esimest 
korda esitleti liikmesriigis ning mis 



AM\876815ET.doc 51/91 PE472.126v01-00

ET

kujutavad endast:

Or. de

Muudatusettepanek 133
Malika Benarab-Attou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste teoste suhtes, mis esimest korda 
avaldati või lasti eetrisse liikmesriigis ning 
mis kujutavad endast:

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste teoste suhtes, mis esimest korda 
avaldati, lasti eetrisse või esitati
liikmesriigis ning mis kujutavad endast:

Or. en

Muudatusettepanek 134
Petra Kammerevert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) raamatu, ajakirja, ajalehe või muu 
kirjutisena avaldatud teoseid, mida 
talletatakse avalike raamatukogude,
haridusasutuste, muuseumide või
arhiivide kogudes, või

(1) raamatu, ajakirja, ajalehe või muu 
kirjutisena avaldatud teoseid, fotosid ning 
kujutava ja plastilise kunsti teoseid, või

Or. de

Muudatusettepanek 135
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – teine lõik – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) raamatu, ajakirja, ajalehe või muu 
kirjutisena avaldatud teoseid, mida 
talletatakse avalike raamatukogude, 
haridusasutuste, muuseumide või arhiivide 
kogudes, või

(1) raamatu, ajakirja, ajalehe või muu 
kirjutisena tervikuna avaldatud teoseid, 
mida talletatakse avalike raamatukogude, 
haridusasutuste, muuseumide või arhiivide 
kogudes, või

Or. en

Muudatusettepanek 136
Zoltán Bagó

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) raamatu, ajakirja, ajalehe või muu 
kirjutisena avaldatud teoseid, mida 
talletatakse avalike raamatukogude, 
haridusasutuste, muuseumide või arhiivide 
kogudes, või

(1) raamatu, ajakirja, ajalehe või muu 
kirjutisena avaldatud teoseid, mida 
talletatakse avalike raamatukogude, 
haridusasutuste, muuseumide, 
registribüroode või arhiivide kogudes, või

Or. hu

Muudatusettepanek 137
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – teine lõik – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) raamatu, ajakirja, ajalehe või muu 
kirjutisena avaldatud teoseid, mida 
talletatakse avalike raamatukogude, 
haridusasutuste, muuseumide või arhiivide 
kogudes, või

(1) raamatu, ajakirja, ajalehe või muu 
kirjutisena avaldatud teoseid, mida 
talletatakse avalike raamatukogude, 
haridusasutuste, muuseumide, arhiivide ja 
muude kultuuriorganisatsioonide nagu 
ooperiteatrite, teatrite, orkestrite ning 
muusika- ja tantsuansamblite kogudes, 
või
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Or. en

Muudatusettepanek 138
Petra Kammerevert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) filmipärandi säilitamisega tegelevate 
asutuste kogudesse kuuluvaid
kinematograafilisi või audiovisuaalseid 
teoseid või

(2) kinematograafilisi, audio- või 
audiovisuaalseid teoseid või teoste osaks 
olevaid teoseid või

Or. de

Muudatusettepanek 139
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide poolt enne 
31. detsembrit 2002 toodetud ja nende 
arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, 
audio- või audiovisuaalseid teoseid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 140
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) avalik-õiguslike (3) ringhäälinguorganisatsioonide toodetud 
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ringhäälinguorganisatsioonide poolt enne 
31. detsembrit 2002 toodetud ja nende 
arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, 
audio- või audiovisuaalseid teoseid.

ja nende arhiivides talletatavaid teoseid.

Or. de

Muudatusettepanek 141
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) avalik-õiguslike
ringhäälinguorganisatsioonide poolt enne 
31. detsembrit 2002 toodetud ja nende 
arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, 
audio- või audiovisuaalseid teoseid.

(3) ringhäälinguorganisatsioonide poolt 
toodetud ja nende arhiivides talletatavaid 
kinematograafilisi, audio- või 
audiovisuaalseid teoseid.

Or. fr

Muudatusettepanek 142
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide poolt enne 
31. detsembrit 2002 toodetud ja nende 
arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, 
audio- või audiovisuaalseid teoseid.

(3) avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide poolt 
toodetud ja nende arhiivides talletatavaid 
kinematograafilisi, audio- või 
audiovisuaalseid teoseid.

Or. es

Muudatusettepanek 143
Morten Løkkegaard
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – teine lõik – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide poolt enne 
31. detsembrit 2002 toodetud ja nende 
arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, 
audio- või audiovisuaalseid teoseid.

(3) avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide poolt 
toodetud ja nende arhiivides talletatavaid 
kinematograafilisi, audio- või 
audiovisuaalseid teoseid.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – teine lõik – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide poolt enne 
31. detsembrit 2002 toodetud ja nende 
arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, 
audio- või audiovisuaalseid teoseid.

(3) avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide poolt 
toodetud ja nende arhiivides talletatavaid 
kinematograafilisi, audio- või 
audiovisuaalseid teoseid.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – teine lõik – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide poolt enne 
31. detsembrit 2002 toodetud ja nende 
arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, 
audio- või audiovisuaalseid teoseid.

(3) avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide poolt enne 
31. detsembrit 2002 toodetud ja nende 
arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, 
audio- või audiovisuaalseid teoseid, või

Or. en



PE472.126v01-00 56/91 AM\876815ET.doc

ET

Muudatusettepanek 146
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) elavettekannete salvestused või fotod 
ja muud kujutised avalikest esinemistest, 
mis kuuluvad muude kultuuriasutuste 
kogudesse.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teos on orbteos, kui selle õiguste 
valdajat ei ole tuvastatud või ei ole 
tuvastamisest hoolimata leitud pärast seda, 
kui artikli 3 kohaselt on teostatud ja 
registreeritud õiguste valdaja hoolikas 
otsing.

1. Teos on orbteos, kui ühte või enamat 
autoriõiguse või sellega kaasnevate
õiguste valdajat ei ole tuvastatud või ei ole 
tuvastamisest hoolimata leitud pärast seda, 
kui artikli 3 kohaselt on teostatud ja 
registreeritud õiguste valdaja hea usu 
põhimõtte kohane ja hoolikas otsing.

Or. fr

Muudatusettepanek 148
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teos on orbteos, kui selle õiguste 1. Teos on orbteos, kui selle autorit või 
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valdajat ei ole tuvastatud või ei ole 
tuvastamisest hoolimata leitud pärast seda, 
kui artikli 3 kohaselt on teostatud ja 
registreeritud õiguste valdaja hoolikas 
otsing.

autoriõigusega kaasneva õiguse valdajat 
ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest 
hoolimata leitud pärast seda, kui artikli 3 
kohaselt on teostatud ja registreeritud
nimetatud isikute hoolikas otsing.
Kinematograafiliste, audio- või 
audiovisuaalsete teoste puhul võib see 
hõlmata ka teose üksikuid piiritletud osi, 
sellisel juhul on üksnes teose kõnealune 
osa orbteos.

Or. de

Muudatusettepanek 149
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teos on orbteos, kui selle õiguste 
valdajat ei ole tuvastatud või ei ole 
tuvastamisest hoolimata leitud pärast seda, 
kui artikli 3 kohaselt on teostatud ja 
registreeritud õiguste valdaja hoolikas 
otsing.

1. Teos on orbteos, kui selle õiguste 
valdajat ei ole tuvastatud või seda ei ole
võimalik tuvastamisest hoolimata leida
pärast seda, kui artikli 3 kohaselt on 
teostatud ja registreeritud õiguste valdaja 
hoolikas otsing.

Or. es

Muudatusettepanek 150
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teos on orbteos, kui selle õiguste 
valdajat ei ole tuvastatud või ei ole 
tuvastamisest hoolimata leitud pärast seda, 
kui artikli 3 kohaselt on teostatud ja 
registreeritud õiguste valdaja hoolikas 
otsing.

1. Teos on orbteos, kui selle õiguste 
valdajat ei ole tuvastatud või ei ole 
tuvastamisest hoolimata leitud pärast seda, 
kui artikli 3 kohaselt on mõistliku aja 
jooksul teostatud ja registreeritud õiguste 
valdaja hoolikas otsing.



PE472.126v01-00 58/91 AM\876815ET.doc

ET

Or. hu

Muudatusettepanek 151
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teosel on mitu õiguste valdajat, 
kellest üks on tuvastatud ja leitud, ei saa
kõnealust teost käsitada orbteosena.

2. Kui teosel on mitu õiguste valdajat või
kui see hõlmab muid teoseid või kaitstud 
materjali ja kui õiguste valdajatest
vähemalt üks ei ole ei tuvastatud ega
leitud, käsitatakse kõnealust teost 
käesoleva direktiivi kohaldamisel 
jätkuvalt orbteosena. See ei mõjuta 
teadaolevate või tuvastatud õiguste 
valdajate õigusi, eelkõige seoses nende 
õigustega saada tasu. Liikmesriigid 
tagavad, et artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid või täpsemalt 
nõuetekohaste õigustega kollektiivse 
esindamise organisatsioonid teostavad 
teose teiste õiguste valdajate 
tuvastamiseks ja leidmiseks hoolika 
otsingu.

Or. fr

Muudatusettepanek 152
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teosel on mitu õiguste valdajat,
kellest üks on tuvastatud ja leitud, ei saa 
kõnealust teost käsitada orbteosena.

2. Kui teosel on mitu autorit või 
autoriõigusega kaasneva õiguse valdajat,
piisab koguteose kasutamiseks tuvastatud 
isikute loast juhul, kui teisi autoreid või 
autoriõigusega kaasneva õiguse valdajaid 
ei olnud kooskõlas käesoleva direktiiviga 
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võimalik tuvastada või leida. Teoste 
puhul, mille üksikud osad saab selgelt 
seostada eri autorite või autoriõigusega 
kaasneva õiguse valdajatega, tuleb teose 
iga osa eraldi uurida, et teha kindlaks, kas 
tegu on orbteosega artikli 2 lõike 1 
tähenduses.

Or. de

Muudatusettepanek 153
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et teha kindlaks, kas teos on 
orbteos, tagavad artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid, et iga teose puhul 
teostatakse hoolikas otsing, milleks 
kasutatakse kõnealuse teose kategooriale 
vastavaid allikaid.

1. Selleks et teha kindlaks, kas teos või 
teose osa on orbteos, tagavad teose 
omanikud, et iga teose puhul teostatakse 
hoolikas otsing, milleks kasutatakse 
kõnealuse teose kategooriale vastavaid 
allikaid. Selleks tuleb teoste omanikele 
anda luba usaldada see ülesanne 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele. 

Or. de

Muudatusettepanek
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Muudatusettepanek 154
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et teha kindlaks, kas teos on 
orbteos, tagavad artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid, et iga teose puhul 
teostatakse hoolikas otsing, milleks 
kasutatakse kõnealuse teose kategooriale 
vastavaid allikaid.

1. Selleks et teha kindlaks, kas teos on 
orbteos, tagavad artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid või autoriõiguste 
kollektiivse esindamise organisatsioonid, 
et iga teose puhul teostatakse hoolikas 
otsing, milleks kasutatakse kõnealuse teose 
kategooriale vastavaid allikaid.

Or. de

Muudatusettepanek 155
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et teha kindlaks, kas teos on 
orbteos, tagavad artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid, et iga teose puhul 
teostatakse hoolikas otsing, milleks 
kasutatakse kõnealuse teose kategooriale 
vastavaid allikaid.

1. Selleks et teha kindlaks, kas teos on 
orbteos, tagavad artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid, et iga konkreetse teose 
või mis tahes muu kaitstud materjali
puhul teostatakse hea usu põhimõtte 
kohane ja hoolikas otsing, milleks 
kasutatakse kõnealuse teose kategooriale 
vastavaid allikaid.

Or. fr

Muudatusettepanek 156
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Organisatsioonid, millele viidatakse 
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artikli 1 lõikes 1, võivad lasta hoolika 
otsingu teostada teistel organisatsioonidel, 
kaasa arvatud kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igale teosekategooriale vastavad allikad 
määrab iga liikmesriik, pidades nõu 
õiguste valdajate ja kasutajatega, ning 
need hõlmavad lisas loetletud allikaid.

2. Igale teosekategooriale vastavad allikad 
määrab iga liikmesriik; ning need peaksid 
hõlmama lisas loetletud allikaid.

Or. de

Muudatusettepanek 158
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igale teosekategooriale vastavad allikad 
määrab iga liikmesriik, pidades nõu 
õiguste valdajate ja kasutajatega, need 
hõlmavad lisas loetletud allikaid.

2. Igale teosekategooriale vastavad allikad 
määrab iga liikmesriik kooskõlas autorite
ja kasutajatega ning need hõlmavad lisas 
loetletud allikaid.

Or. de

Muudatusettepanek 159
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igale teosekategooriale vastavad allikad 
määrab iga liikmesriik, pidades nõu
õiguste valdajate ja kasutajatega, ning need 
hõlmavad lisas loetletud allikaid.

2. Igale teosekategooriale vastavad allikad 
määrab iga liikmesriik, kokkuleppel
õiguste valdajate ja kasutajatega, ning need 
hõlmavad lisas loetletud allikaid.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igale teosekategooriale vastavad allikad 
määrab iga liikmesriik, pidades nõu õiguste 
valdajate ja kasutajatega, ning need 
hõlmavad lisas loetletud allikaid.

2. Igale teosekategooriale või mis tahes 
muule kaitstud materjalile vastavad 
allikad määrab iga liikmesriik, pidades nõu 
õiguste valdajate ja kasutajatega, ning need 
võivad hõlmata lisas loetletud allikaid.

Or. fr

Muudatusettepanek 161
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igale teosekategooriale vastavad allikad 
määrab iga liikmesriik, pidades nõu õiguste 
valdajate ja kasutajatega, ning need 
hõlmavad lisas loetletud allikaid.

2. Igale teosekategooriale vastavad allikad 
määrab iga liikmesriik, pidades nõu õiguste 
valdajate ja kasutajatega, ning need 
hõlmavad kõiki lisas loetletud allikaid.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõikes 2 tuleks selgesõnaliselt sätestada, et kõikidele lisas nimetatud allikatele tuleks 
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viidata, kui mis tahes hoolika otsingu põhielementidele, ning et liikmesriigid võivad seda 
nimekirja täiendada vastavalt kokkuleppele sama teosekategooria õiguste valdajatega 
liikmesriikides, kus luba taotletakse.

Muudatusettepanek 162
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes
liikmesriigis, kus teos esimest korda 
avaldati või eetrisse lasti.

3. Hoolikas otsing tuleb teostada 
liikmesriigis, kus teos esimest korda 
avaldati või eetrisse lasti.

Or. de

Muudatusettepanek 163
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes 
liikmesriigis, kus teos esimest korda 
avaldati või eetrisse lasti.

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes 
liikmesriigis, kus teos esimest korda 
avaldati või eetrisse lasti või fikseeriti.

Or. fr

Muudatusettepanek 164
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes 
liikmesriigis, kus teos esimest korda 

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes 
liikmesriigis, kus teos esimest korda 
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avaldati või eetrisse lasti. avaldati või eetrisse lasti või kus seda 
esimest korda esitleti.

Or. de

Muudatusettepanek 165
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes 
liikmesriigis, kus teos esimest korda 
avaldati või eetrisse lasti.

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes 
liikmesriigis, kus teos esimest korda 
avaldati, eetrisse lasti või avalikult esitati.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes 
liikmesriigis, kus teos esimest korda
avaldati või eetrisse lasti.

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes 
liikmesriigis, kus teos esimest korda 
avaldati või eetrisse lasti; siiski, kui 
esimese avaldamise või eetrisselaskmise 
kohas on põhjust kahelda, võib hoolikat 
otsingut laiendada teistele 
liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõikes 3 tuleks selgitada, et juhul, kui on põhjust kahelda esmaavaldamise kohas, 
peaksid otsinguid ulatuma teose esmaavaldamise riigist kaugemale.
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Muudatusettepanek 167
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui teosel peaks olema rohkem kui 
üks õiguste valdaja, sh ELi 
mittekuuluvatest riikidest, võtab hoolikat 
otsingut teostav organisatsioon meetmeid 
niisuguste õiguste valdajate leidmiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui on teada, et kinematograafiline 
või audiovisuaalne teos on ühistoodang, 
tuleb hoolikas otsing läbi viia kõikides 
liikmesriikides, kus ühistootmine toimus.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui kinematograafiline või 
audiovisuaalne teos, mille kohta 
teostatakse hoolikat otsingut, arvatakse 
olevat ühistoodang, teostatakse hoolikas 
otsing riigis, millele kuulub suurim osalus 
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ühistoodangus, tuvastades kõnealuse riigi 
niisuguseid materiaalseid tegureid arvesse 
võttes nagu filmis kasutatud keel või filmi 
originaalpealkiri. Kui kõnealuses riigis 
teostatud otsing osutub ebaedukaks, on 
kohustus jätkata otsingut riikides, mille 
puhul võib kindlalt eeldada, et on 
võimalik leida vähemusosalusega 
kaastootjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 170
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse avalikus 
andmebaasis.

4. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse ja säilitatakse 
ametlikult heakskiidetud ja avalikus 
andmebaaside registris.

Or. lt

Muudatusettepanek 171
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse avalikus 
andmebaasis.

4. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse avalikus ja 
kasutajasõbralikus andmebaasis.

Or. el
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Muudatusettepanek 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse avalikus
andmebaasis.

4. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse andmebaasis, 
mis on üldsusele kättesaadav kõikides 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse avalikus 
andmebaasis.

4. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse avalikus 
andmebaasis, millele on juurdepääs 
kõikidel liikmesriikidel.

Or. de

Muudatusettepanek 174
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 

4. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
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tulemused registreeritakse avalikus 
andmebaasis.

tulemused registreeritakse avalikus 
andmebaasis. Hoolikate otsingute 
alguskuupäev esitatakse kõnealuses 
avalikus andmebaasis.

Or. ro

Muudatusettepanek 175
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Nõuetekohastele volitatud kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele antakse 
õigus tegutseda nende õiguste valdajate 
nimel, keda ei ole võimalik leida isegi 
pärast hoolikaid otsinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui on teada, et kinematograafiline 
või audiovisuaalne teos, mille kohta 
viiakse läbi hoolikas otsing, on 
ühistoodang, tuleb selline otsing viia läbi 
kõikides liikmesriikides, kus ühistootmine 
toimus.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Helga Trüpel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
ühenduse õiguse ning autoriõigust ja 
sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate 
rahvusvaheliste lepingutega ette näha 
üksikasjalikud eeskirjad, millega võetakse 
kasutusele lihtsad ja edasiarendatud 
õiguste väljaselgitamise süsteemid.

Or. de

Muudatusettepanek 178
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et orbteosena 
käsitatud teose õiguste valdajal oleks igal 
ajal võimalus orbteose staatus tühistada.

Kui orbteosena käsitatud teosel on ainult 
üks autor, tagavad liikmesriigid, et autoril
oleks igal ajal võimalus orbteose staatus 
tühistada.

Or. de

Muudatusettepanek 179
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et orbteosena 
käsitatud teose õiguste valdajal oleks igal 
ajal võimalus orbteose staatus tühistada.

Liikmesriigid tagavad, et orbteosena 
käsitatud teose autoril või autoriõigusega 
kaasneva õiguse valdajal oleks igal ajal 
võimalus orbteose staatus tühistada.
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Or. de

Muudatusettepanek 180
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et orbteosena 
käsitatud teose õiguste valdajal oleks igal 
ajal võimalus orbteose staatus tühistada.

Liikmesriigid tagavad, et orbteosena 
käsitatud teose õiguste valdajal või 
valdajatel oleks igal ajal võimalus ja 
ainuõigus orbteose staatus tühistada.

Or. el

Muudatusettepanek 181
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et orbteosena 
käsitatud teose õiguste valdajal oleks igal 
ajal võimalus orbteose staatus tühistada.

Liikmesriigid tagavad, et orbteosena 
käsitatud teose õiguste valdajal, kes on 
vahepeal leitud, oleks igal ajal võimalus 
orbteose staatuse tühistamise 
algatamiseks.

Or. hu

Muudatusettepanek 182
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teose orbteose staatuse kaotamine ei 
mõjuta vastavalt käesolevale direktiivile 
kõnealuse teose kasutamiseks sõlmitud 
olemasolevaid lepinguid.

Or. fr

Muudatusettepanek 183
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 lõikes 
1 osutatud organisatsioonidel lubatakse 
orbteost kasutada järgmistel viisidel:

1. Liikmesriigid tagavad, et orbteoseid või 
orbteoste osi võib kasutada järgmistel 
viisidel:

Or. de

Muudatusettepanek 184
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teha orbteos direktiivi 2001/29/EÜ 
artikli 3 tähenduses kättesaadavaks;

(a) edastada orbteost üldsusele, mis 
hõlmab selle üldsusele kättesaadavust igal 
ajal ja kõikjal;

Or. fr

Muudatusettepanek 185
Maria Badia i Cutchet
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teha orbteos direktiivi 2001/29/EÜ 
artikli 3 tähenduses kättesaadavaks;

(a) orbteose avalik edastamine direktiivi 
2001/29/EÜ artikli 3 tähenduses;

Or. es

Muudatusettepanek 186
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teha orbteos direktiivi 2001/29/EÜ 
artikli 3 tähenduses kättesaadavaks;

a) orbteose üldsusele edastamiseks
direktiivi 2001/29/EÜ artikli 3 tähenduses;

Or. de

Muudatusettepanek 187
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teha orbteos direktiivi 2001/29/EÜ 
artikli 3 tähenduses kättesaadavaks;

a) orbteose üldsusele edastamiseks ja 
kättesaadavaks tegemiseks direktiivi 
2001/29/EÜ artikli 3 tähenduses;

Or. de

Muudatusettepanek 188
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikliga 7 ei ole ette nähtud teisiti, 
ei või artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid orbteoseid kasutada 
muudel kui nende avalikke huvisid 
teenivatel eesmärkidel, milleks on 
eelkõige nende kogudes talletatavate 
teoste säilitamine, taastamine ning teoste 
kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja 
hariduslikel eesmärkidel.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 189
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikliga 7 ei ole ette nähtud teisiti, 
ei või artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid orbteoseid kasutada 
muudel kui nende avalikke huvisid 
teenivatel eesmärkidel, milleks on eelkõige 
nende kogudes talletatavate teoste 
säilitamine, taastamine ning teoste 
kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja
hariduslikel eesmärkidel.

2. Kui artikliga 7 ei ole ette nähtud teisiti, 
ei või artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid orbteoseid kasutada 
muudel kui nende avalikke huvisid 
teenivatel eesmärkidel, milleks on eelkõige 
nende kogudes talletatavate teoste 
säilitamine, taastamine ning teoste 
kättesaadavaks tegemine hariduslikel ja 
teaduslikel eesmärkidel.

Or. fr

Muudatusettepanek 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikliga 7 ei ole ette nähtud teisiti, 2. Kui artikliga 7 ei ole ette nähtud teisiti, 
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ei või artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid orbteoseid kasutada 
muudel kui nende avalikke huvisid 
teenivatel eesmärkidel, milleks on eelkõige 
nende kogudes talletatavate teoste 
säilitamine, taastamine ning teoste 
kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja
hariduslikel eesmärkidel.

ei või artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid orbteoseid kasutada 
muudel kui nende avalikke huvisid 
teenivatel eesmärkidel, milleks on eelkõige 
nende kogudes talletatavate teoste 
säilitamine ja taastamine ning selliste
teoste kättesaadavaks tegemine 
kultuurilistel, hariduslikel ja teaduslikel
eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad omal 
äranägemisel valida õiguste, näiteks 
laiendatud kollektiivlitsentse käsitlevate 
õiguste haldamiseks sobiva meetodi.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira kõnealuste organisatsioonide 
vabadust sõlmida lepinguid avalikest 
huvidest lähtuva ülesande täitmisel.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 193
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira kõnealuste organisatsioonide 
vabadust sõlmida lepinguid avalikest 
huvidest lähtuva ülesande täitmisel.

3. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira avalikest huvidest lähtuva ülesande 
täitmist, eelkõige tänu sellele, et luuakse 
riiklikud avalikud fondid orbteoste 
digiteerimiseks ja levitamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 194
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 lõikes 
1 osutatud organisatsioonid peavad lõike 
1 kohaselt orbteoseid kasutades arvestust 
oma hoolikate otsingute kohta ning 
avalikku registrit orbteoste kasutamise 
kohta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 195
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva direktiivi täieliku tõhususe 
tagamiseks peab 
ringhäälinguorganisatsioonidel olema 
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võimalik kasutada tunnustatud orbteoseid 
käesolevas direktiivis sätestatud 
tingimustel oma tavapärase tegevuse 
käigus.

Or. fr

Muudatusettepanek 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Orbteoste kasutamine käesoleva 
direktiivi alusel peab toimuma, austades 
täielikult õiguste valdajate moraalseid 
õigusi. Sellise orbteose puhul, mille 
õiguste valdaja on küll tuvastatud, kuid 
leidmata, märgitakse õiguste valdaja nimi 
teose iga kasutusviisi puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
mõjuta liikmesriikides sõlmitud kehtivaid 
kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste 
haldamist, sh laiendatud 
kollektiivlitsentse.

Or. it
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Muudatusettepanek 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Orbteoste muud lubatud kasutusviisid

Or. en

Muudatusettepanek 199
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Orbteoste muud lubatud kasutusviisid

Or. de

Muudatusettepanek 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 1 
osutatud organisatsioonidel lubada 
orbeost kasutada muudel kui artikli 6 
lõikes 2 osutatud viisidel, tingimusel et:

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 201
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 1 
osutatud organisatsioonidel lubada 
orbeost kasutada muudel kui artikli 6 
lõikes 2 osutatud viisidel, tingimusel et:

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 202
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 1 
osutatud organisatsioonidel lubada orbeost 
kasutada muudel kui artikli 6 lõikes 2 
osutatud viisidel, tingimusel et:

1. Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 1 
osutatud organisatsioonidel lubada orbeost 
kasutada muudel kui artikli 6 lõikes 2 
osutatud viisidel, kui see kasutamine on 
endiselt vastavuses nende avaliku teenuse 
osutamise ülesandega, tingimusel et:

Or. fr

Muudatusettepanek 203
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 1 
osutatud organisatsioonidel lubada orbeost 
kasutada muudel kui artikli 6 lõikes 2 
osutatud viisidel, tingimusel et:

1. Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 1 
osutatud organisatsioonidel lubada orbeost 
kasutada muudel kui artikli 6 lõikes 2 
osutatud viisidel mõistliku 
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kindlaksmääratud tasu alusel, tingimusel 
et:

Or. ro

Muudatusettepanek 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid peavad arvestust oma 
hoolikate otsingute kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 205
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid peavad arvestust oma 
hoolikate otsingute kohta;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) organisatsioonid peavad avalikku välja jäetud
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registrit orbteoste kasutusviiside kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) organisatsioonid peavad avalikku 
registrit orbteoste kasutusviiside kohta;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 208
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) organisatsioonid peavad avalikku 
registrit orbteoste kasutusviiside kohta;

(2) organisatsioonid peavad 
kasutajasõbralikku, üksikasjalikku ja
avalikku registrit orbteoste kasutusviiside 
kohta;

Or. el

Muudatusettepanek 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) sellise orbteose puhul, mille õiguste 
valdaja on küll tuvastatud, kuid leidmata, 
märgitakse õiguste valdaja nimi teose iga 
kasutusviisi puhul;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 210
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) sellise orbteose puhul, mille õiguste 
valdaja on küll tuvastatud, kuid leidmata, 
märgitakse õiguste valdaja nimi teose iga 
kasutusviisi puhul;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid maksavad teose 
kasutamise eest tasu õiguste valdajatele, 
kes tühistavad orbteose staatuse artikli 5 
tähenduses;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 212
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid maksavad teose 
kasutamise eest tasu õiguste valdajatele, 
kes tühistavad orbteose staatuse artikli 5 
tähenduses;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 213
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid maksavad teose 
kasutamise eest tasu õiguste valdajatele, 
kes tühistavad orbteose staatuse artikli 5 
tähenduses;

4. artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid maksavad teose 
kasutamise eest tasu tagantjärele õiguste 
valdajatele, kes tühistavad orbteose 
staatuse artikli 5 tähenduses;

Or. hu

Muudatusettepanek 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) õiguste valdajad võivad punkti 4 kohast 
tasu taotleda liikmesriikide sätestatud 
ajavahemikul jooksul, mis ei tohi olla 
lühem kui viis aastat alates selle toimingu 

välja jäetud
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kuupäevast, mis annab õiguse taotluse 
esitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) õiguste valdajad võivad punkti 4 
kohast tasu taotleda liikmesriikide 
sätestatud ajavahemikul jooksul, mis ei 
tohi olla lühem kui viis aastat alates selle 
toimingu kuupäevast, mis annab õiguse 
taotluse esitamiseks.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad valida viisi, kuidas 
anda luba lõike 1 kohasele kasutusele, 
ning neil on õigus otsustada, kuidas 
kasutada võimalikku tulu, mida ei ole 
lõike 1 punkti 5 kohaselt sätestatud 
ajavahemikul jooksul taotletud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 217
Petra Kammerevert
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad valida viisi, kuidas 
anda luba lõike 1 kohasele kasutusele, 
ning neil on õigus otsustada, kuidas 
kasutada võimalikku tulu, mida ei ole 
lõike 1 punkti 5 kohaselt sätestatud 
ajavahemikul jooksul taotletud.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 218
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad valida viisi, kuidas 
anda luba lõike 1 kohasele kasutusele, ning 
neil on õigus otsustada, kuidas kasutada 
võimalikku tulu, mida ei ole lõike 1 punkti 
5 kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul 
taotletud.

2. Liikmesriigid võivad valida viisi, kuidas 
anda luba lõike 1 kohasele kasutusele, ning 
neil on õigus otsustada, kuidas kasutada 
võimalikku tulu, mida ei ole lõike 1 punkti 
5 kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul 
taotletud. Esmajärjekorras valitakse välja 
avaliku sektori asutused, kes rahastavad 
liikmesriikides kultuuriprojekte.

Or. ro

Muudatusettepanek 219
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Õiguste laiendatud kollektiivse haldamise 
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võimalus
1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivset 
õiguste teostamist kollektiivse esindamise 
organisatsioonide ja suurettevõtete, 
näiteks ringhäälinguorganisatsioonide 
vahel saab seoses üldsusele edastamise ja 
kättesaadavaks tegemisega direktiivi 
2001/29/EÜ artikli 3 tähenduses 
laiendada teatavate teosekategooriate või 
muude autoriõigusega kaitstud teoste 
puhul nendele autoritele ja sama 
teosekategooria autoriõigusega 
kaasnevate õiguste valdajatele, keda ei 
esinda kollektiivse esindamise 
organisatsioonid, olenemata sellest, kas 
teose puhul on tegu orbteosega artikli 2 
tähenduses, tingimusel et:
a) õiguste valdajal, keda ei esinda 
kollektiivse esindamise organisatsioon, on 
alati õigus kollektiivsest esindamisest 
keelduda ja teostada oma õigusi vahetult 
ning 
b) selline kokkulepe kollektiivse 
esindamise organisatsioonide ja 
suurettevõtete vahel hõlmab üksnes 
tooteid, mis avaldati kõigepealt 
suurettevõtte asukohaliikmesriigis.
2. Käesoleva artikli lõiget 1 ei kohaldata 
kinematograafiliste teoste suhtes.
3. Liikmesriigid tagavad, et nendel 
juhtudel, kui kollektiivne õiguste 
teostamine toimub kooskõlas lõikega 1, 
peab vastutav kollektiivse esindamise 
organisatsioon avalikku registrit õiguste 
valdajate kohta, keda ei ole võimalik 
tuvastada või leida.

Or. de

Muudatusettepanek 220
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
Kasutamise ja tasude registreerimine 

1. Liikmesriigid tagavad, et orbteoste või 
orbteoste osade hoolika otsingu kohta 
peetakse avalikku registrit. Selleks 
peaksid liikmesriigid koostöös 
komisjoniga töötama välja ELi tasandi 
ühtsed miinimumstandardid ning püüdma 
luua tsentraalne andmebaas või püüdma 
seda kasutada.
2. Liikmesriigid tagavad, et orbteoste või 
orbteoste osade kasutamise kohta 
peetakse avalikku registrit. Selleks 
peaksid liikmesriigid koostöös 
komisjoniga töötama välja ELi tasandi 
ühtsed miinimumstandardid ning püüdma 
luua tsentraalne andmebaas või püüdma 
seda kasutada.
3. Kui kasutatakse orbteoseid või 
orbteoste osasid, mille autorid või 
autoriõigusega kaasnevate õiguste 
valdajad on küll tuvastatud, ent leidmata, 
tuleb märkida nende isikute nimed.
4. Autoritele või autoriõigusega 
kaasnevate õiguste valdajatele, kes 
tühistavad orbteose staatuse artikli 5 
tähenduses, tuleb maksta tasu teose 
eelneva kasutamise eest. Autorid või 
autoriõigusega kaasnevate õiguste 
valdajad võivad tasu taotleda 
liikmesriikide sätestatud ajavahemiku 
jooksul, mis ei tohi olla lühem kui viis 
aastat alates selle toimingu kuupäevast, 
mis annab õiguse taotluse esitamiseks. 
Kui artiklis 3 osutatud kollektiivse 
esindamise organisatsioonil oli õigus 
koguda õiguste valdajate nimel tasu 
usaldusisikuna, esitatakse tasu maksmise 
taotlus kollektiivse esindamise 
organisatsioonile.
5. Kollektiivse esindamise organisatsiooni 
vabanenud tulu, mille kohta ei saa pärast 
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kooskõlas lõikega 4 sätestatud tähtaega 
enam nõudmisi esitada, kasutatakse 
samal eesmärgil, mida kollektiivse 
esindamise organisatsioonid kasutavad 
sellise tulu realiseerimiseks muudel 
juhtudel. Liikmesriigid võivad vastu võtta 
eeskirju, mille kohaselt võib sellist tulu 
kasutada hoolika otsingu või selleks 
vajalike andmebaaside käigushoidmise ja 
hooldamise kulude katmiseks. 

Or. de

Muudatusettepanek 221
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei piira selliste sätete 
kohaldamist, mis käsitlevad eelkõige 
patendiõigusi, kaubamärke, 
tööstusdisainiõigusi, kasulikke mudeleid, 
mikrolülituse topograafiat, kirjatüüpe, 
tingimusjuurdepääsu, ringhäälinguteenuste 
kaablile juurdepääsu, rahvusliku rikkuse 
kaitset, kohtudeposiidi nõudeid, piiravat 
tegevust ja kõlvatut konkurentsi käsitlevaid 
seadusi, ärisaladusi, julgeolekut, 
konfidentsiaalsust, andmekaitset ja eraelu 
puutumatust, avalikele dokumentidele 
juurdepääsu ja lepinguõigusega seonduvat.

Käesolev direktiiv ei piira selliste sätete 
kohaldamist, mis käsitlevad eelkõige 
patendiõigusi, kaubamärke, 
tööstusdisainiõigusi, kasulikke mudeleid, 
mikrolülituse topograafiat, kirjatüüpe, 
tingimusjuurdepääsu, ringhäälinguteenuste 
kaablile juurdepääsu, rahvusliku rikkuse 
kaitset, kohtudeposiidi nõudeid, piiravat 
tegevust ja kõlvatut konkurentsi käsitlevaid 
seadusi, riigisaladusi, ärisaladusi, 
julgeolekut, konfidentsiaalsust, 
andmekaitset ja eraelu puutumatust, 
isikuõiguste kaitset, avalikele 
dokumentidele juurdepääsu ja 
lepinguõigusega seonduvat.

Or. hu

Muudatusettepanek 222
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kooskõlas autoriõigust ja sellega 
kaasnevaid õigusi käsitlevate ELi 
õigusaktide ja rahvusvaheliste 
lepingutega, ilma et see piiraks sätteid, 
mis käsitlevad teoste ja muu kaitstud 
materjali üle omatavate õiguste haldamist, 
eelkõige sätteid, mis käsitlevad 
kollektiivset litsentsimist, õiguslikke 
eeldusi esindatuse või üleandmise osas, 
kohustuslikku kollektiivset litsentsimist 
või nende mis tahes kombinatsiooni, 
sõltumata sellest, kas kõnealuste teoste või 
kõnealuse kaitstud materjali puhul on 
tegemist artikli 2 tähenduses orbteostega 
või mitte. Kui niisugused sätted on olemas 
või kehtestatakse, tagavad kõik teised 
liikmesriigid, et artikli 1 lõikes 1 osutatud 
kasusaajad oleksid õiguslikult kaitstud, 
kui nendepoolne teoste või muu kaitstud 
materjali kasutamine vajab kõnealuste 
sätete kohaselt litsentsi või luba.

Or. fr

Muudatusettepanek 223
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikides kehtivaid või 
väljatöötatavaid õigusakte, mis käsitlevad 
autoriõigusega või sellega kaasnevate 
õigustega kaitstud objektidega seotud 
õiguste haldamist, eelkõige mis puudutab 
kollektiivse litsentsimise süsteeme, eeldusi 
õiguste valdajate esindamise või õiguste 
ülekandmise küsimuses, kohustuslikke 
õiguslikult siduvaid õiguste haldamise 
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süsteeme või nende kombinatsioone. 

Or. de

Muudatusettepanek 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a 
Ennetavad meetmed

Liikmesriigid soodustavad koos 
asjaomaste pooltega kõikide ennetavate 
meetmete võtmist, millega saaks piirata 
orbteoste tekkimist ja vähendada nende 
arvu.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Ajaline kohaldatavus

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kõikide artiklis 1 osutatud teoste suhtes, 
mis [ülevõtmiskuupäeval] on kaitstud 
liikmesriikide autoriõiguselaste 
õigusaktidega.
2. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
mõjuta enne [ülevõtmiskuupäeva] 
sooritatud toiminguid ega omandatud 
õigusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 226
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kõikide artiklis 1 osutatud teoste suhtes, 
mis [ülevõtmiskuupäeval] on kaitstud 
liikmesriikide autoriõiguselaste 
õigusaktidega.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 227
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vastava riigi kirjastajate liit ning autorite 
ja ajakirjanike ühendused;

a) vastava riigi kirjastajad ja kirjastajate 
liit ning autorite ja ajakirjanike ühendused;

Or. en

Selgitus

Sellesse kategooriasse tuleks lisada ka eraldi kirjastajad.

Muudatusettepanek 228
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 3 – alapunkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kirjastajad;

Or. en

Muudatusettepanek 229
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) filmipärandi säilitamisega tegelevate 
asutuste ja avalik-õiguslike
ringhäälinguorganisatsioonide kogudesse 
kuuluvate audiovisuaalsete teoste puhul:

(5) filmipärandi säilitamisega tegelevate 
asutuste ja ringhäälinguorganisatsioonide 
kogudesse kuuluvate audiovisuaalsete 
teoste puhul:

Or. fr

Muudatusettepanek 230
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) asjaomaste liikmesriikide 
kutseorganisatsioonid.

Or. de


