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LÜHISELGITUS

Taust:

Euroopa Liidu kultuuripärand on erakordselt rikkalik. Suur osa sellest pärandist seisab siiski 
liikmesriikide arhiivides ja raamatukogudes kasutamata ning ei ole Euroopa kodanikele 
ligipääsetav. Euroopa kultuuri mitmekesisuse säilitamiseks on seetõttu vaja need teosed 
piiriüleselt kättesaadavaks teha.

Teoseid, mille õiguste valdajat ei ole tuvastatud, on Euroopa Liidu liikmesriikidel praegu 
võimalik digiteerida üksnes oma territooriumil. Uus õigusakt võimaldab tulevikus 
sidusjuurdepääsu kõnealustele orbteostele kõikjal Euroopas.

Euroopa Komisjon loob ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta aluse raamatute, ajalehtede, ajakirjade, 
filmide, muusikateoste, teletoodangu jne kasutamiseks, mis on küll autoriõigusega kaitstud, 
kuid mille õiguste valdajat ei ole võimalik tuvastada.

Raportööri jaoks on siinkohal olulised eelkõige järgmised punktid:

Eesmärk:

kui teos osutub orbteoseks, on võimalik see digiteerida ja seega Euroopa üldsusele 
kättesaadavaks teha. 

Internetis või teiste levitamiskanalite kaudu avalikustamine edendab olulisel määral Euroopa 
kultuurilist mitmekesisust ja muudab selle kõikide jaoks tajutavaks. See ei too kasu mitte 
ainult muuseumidele, raamatukogudele, ringhäälinguasutustele, arhiividele, ülikoolidele ja 
sarnastele haridus- või teadusasutustele, vaid ka eraisikud saavad orbteoste digitaalsest 
kättesaadavaks tegemisest märgatavat kasu.

Orbteoste digiteerimise puhul on tegemist Euroopa Liidu kultuuripärandi hooldamise keskse 
osaga, kuna direktiiviga antakse liikmesriikide kodanikele võimalus orbteostele piiriüleselt ja 
õiguspäraselt juurde pääseda.

Nõuded:

teost käsitatakse orbteosena senikaua, kuni selle õiguste valdajad on 100-protsendiliselt 
kindlaks tehtud. Siiski tuleb tagada, et õiguste teadaolevate valdajate nõudeid ei kahjustataks.

Selleks et kindlaks teha, kas teose puhul on tegemist orbteosega, on vaja teostada hoolikas 
otsing. See tähendab mahukat uurimistööd, mis tuleb läbi viia kõrgeimal tehnilisel ja 
teaduslikul tasemel. 

Ringhäälinguasutused teevad üldjuhul äärmiselt lühikesi ja päevakajalisi otsipäringuid ning ei 
saaks ajalistel põhjustel piisavas vormis andmeid hankida. Väikestel muuseumidel, arhiividel 
ja instituutidel ei ole alati vastavaid personali- ega infrastruktuuri ressursse ning sel põhjusel 
ei ole neil alati võimalusi hoolika otsingu teostamiseks.
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Seetõttu on protsessi vaja tingimata kaasata kollektiivse esindamise organisatsioonid. Neil 
peaks olema igal ajal õigus hoolika otsingu teostamiseks, kui arhiiv, muuseum, 
ringhäälinguasutus jne ei ole selleks suuteline.

Kollektiivse esindamise organisatsioonid täidavad lisaks veel üht eesmärki: kui teosel ei ole 
ainult üks, vaid mitu õiguste valdajat, esindavad kollektiivse esindamise organisatsioonid 
usalduskohustuse alusel õiguste valdajat, keda ei ole võimalik üles leida. Näiteks 
teletoodangu puhul on sageli tegemist 50–100 õiguste valdajaga ja siin on väga harvadel 
juhtudel kõik nendest tuvastatavad.

Internetiraamatukogud, nagu Europeana, ja teised suured Euroopa digiteerimisprojektid on 
seotud juurdepääsetavusega kõikjalt EList. Erinevate liikmesriikide territooriume koondav 
ühtne lahendus on seetõttu möödapääsmatu.

Orbteoste otsimine ning digiteerimine ja avalikustamine peavad alati toimuma teaduse ja 
tehnika nüüdisaegseimal tasemel. Seetõttu on vaja, et direktiiv võimaldaks kasutada uusimaid 
meetodeid ka tulevikus. Sel eesmärgil on tingimata vajalik liikmesriikidevaheline tõhus 
teabevahetus parimate tavade aspektist lähtuvalt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õigusasjade komisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Aluslepingute teiste sätete kohaselt 
tegutsedes võtab liit arvesse erinevaid 
kultuuriaspekte eriti selleks, et 
respekteerida ja edendada oma kultuuride 
mitmekesisust.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Piiriülene sidusjuurdepääs 
raamatukogude, haridusasutuste, 
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arhiivide ja muuseumide kogudes 
talletatavatele orbteostele ning avalik-
õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavatele teostele kõikjal 
liidus aitab kaasa liidu kultuurilise ja 
keelelise mitmekesisuse edendamisele ja 
kaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 3
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) Liikmesriikide raamatukogud, 
muuseumid, arhiivid, haridusasutused, 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused ja avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
oma kogude või arhiivide ulatusliku 
digiteerimisega. Need 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 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
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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) 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.

Or. en

Muudatusettepanek 5
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. en

Muudatusettepanek 6
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 

(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.
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kasutusviiside kindlaksmääramisega.

Or. en

Muudatusettepanek 7
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. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a)Väga oluline on ennetada uute 
orbteoste loomist tulevikus, võttes arvesse, 
et digitaalajastul toodetakse ja levitatakse 
loomesisu internetis üha enam. Õiguste 
valdajate tuvastamiseks ja leidmiseks on 
vaja selget juhist ning õiguste igakülgse 
teostamise eeltingimuseks peab olema 
konkreetne registreerimine. Õiguste 
omandamiseks on samuti vaja luua kindel 
raamistik. Õigusraamistik peaks olema 
avatud tehnilisele arengule ja piisavalt 
paindlik õiguste valdajate vaheliste 
lepingute sõlmimiseks tulevikus. 
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Or. en

Muudatusettepanek 9
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 arhiivides 
talletatavaid kinematograafilisi teoseid 
ning audio- ja audiovisuaalsete teoste 
osaks olevaid teoseid mõista selliselt, nagu 
hõlmaksid need kõnealuste 
organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks 
kasutamiseks tellitud teoseid.

Or. en

Muudatusettepanek 10
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. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada 
orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja 

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

õiguste valdajat (valdajaid). 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette 
näha, et sellist hoolikat otsingut võivad 
teostada kas käesolevas direktiivis osutatud 
või muud organisatsioonid, eelkõige 
nõuetekohaste õigustega kollektiivse 
esindamise organisatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 12
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 nõuetekohaste 
õigustega 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. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 14
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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 15
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, sh laiendatud kollektiivlitsentse.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
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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. en

Muudatusettepanek 17
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 kujutavad endast:

Or. en
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Muudatusettepanek 18
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 teoseid või audio- või 
audiovisuaalsete teoste osaks olevaid 
teoseid.

Or. en

Muudatusettepanek 19
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 võimalik leida
pärast seda, kui artikli 3 kohaselt on 
teostatud ja registreeritud õiguste valdaja 
hoolikas otsing.

Or. en

Muudatusettepanek 20
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 teisi teoseid või kaitstud 
materjali ja kui õiguste valdajatest 
vähemalt üks ei ole nii tuvastatud kui ka
leitud, saab kõnealust teost käsitada 
käesoleva direktiivi kohaldamisel endiselt 
orbteosena. See ei mõjuta teatud või 
tuvastatud õiguste valdajate õigusi.
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Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 lõikes 1 
osutatud organisatsioonid või täpsemalt 
nõuetekohaste õigustega kollektiivse 
esindamise organisatsioonid teostavad 
teose teiste õiguste valdajate 
tuvastamiseks ja leidmiseks hoolikad 
otsingud.

Or. en

Muudatusettepanek 21
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 nõuetekohaste 
õigustega kollektiivse esindamise 
organisatsioonid, et iga teose puhul 
teostatakse hoolikas otsing, milleks 
kasutatakse kõnealuse teose kategooriale 
vastavaid allikaid.

Or. en

Muudatusettepanek 22
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 enne teose 
kasutamist esimest korda avaldati või 
eetrisse lasti.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Nõuetekohaste õigustega kollektiivse 
esindamise organisatsioonid tegutsevad 
nende õiguste valdajate nimel, keda ei ole 
võimalik leida isegi pärast hoolikaid 
otsinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 24
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.

1. Kui orbteosena käsitatud teosel on 
ainult üks õiguste valdaja, tagavad 
liikmesriigid, et sellel õiguste valdajal 
oleks igal ajal võimalus orbteose staatus 
tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui orbteosel on mitu õiguste valdajat 
või kui see hõlmab teisi teoseid või 
kaitstud materjali, on võimalik orbteose 
staatus tühistada üksnes juhul, kui kõik 
õiguste valdajad on artikli 2 lõike 2 
kohaselt tuvastatud ja leitud.

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Õiguste valdajate tasustamine

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid maksavad teose 
kasutamise eest tasu õiguste valdajatele,
kes tühistavad orbteose staatuse artikli 5 
lõike 1a kohaselt. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 27
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 orbteos direktiivi 2001/29/EÜ 
artikli 3 tähenduses üldsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 28
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.

2. Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid ei kasuta orbteoseid 
muudel kui nende avalikke huvisid 
teenivatel eesmärkidel, milleks on eelkõige 
nende kogudes talletatavate teoste 
säilitamine, taastamine ning teoste 
kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja 
hariduslikel eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Sellise orbteose puhul, mille vähemalt 
üks õiguste valdaja on küll tuvastatud, 
kuid leidmata, märgitakse kõnealuste 
õiguste valdaja(te) nimi (nimed) teose iga 
kasutusviisi puhul. 

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Orbteoste muud lubatud kasutusviisid

Or. en

(Vt kõiki teisi artiklit 7 puudutavaid muudatusettepanekuid) 
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Muudatusettepanek 31
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

Muudatusettepanek 32
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 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) organisatsioonid peavad avalikku 
registrit orbteoste kasutusviiside kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 34
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 35
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

Muudatusettepanek 36
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. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2
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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


