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LÜHISELGITUS

Me elame digitaalajastul. Leidub juba neid, kes on seda meelt, et mida ei leidu internetis, seda 
ei olegi olemas. Kultuurimaterjali digiteerimist on toetatud ja peaks edaspidi toetama Euroopa 
tasandil, võttes arvesse tohutut kasu, mida mõistlik teabe levitamine võrgus siseturule tuua 
võib. 

Orbteosed on teosed, mille õiguste valdajat või valdajaid ei ole tuvastatud või leitud, samas 
kui teose üldsusele kättesaadavaks tegemisel on autoriõiguse põhimõtete kohaselt nõutav 
õiguste valdaja luba. Direktiivis 2001/29/EÜ1 nähti ette teatavad erandid, millega lubatakse 
skaneerimist säilitamise eesmärgil, kuid raamatukogudel ei lubata digiteeritud teoste 
avalikustamist internetis, isegi mittekaubanduslikel eesmärkidel.2

Käesolev algatus põhineb komisjoni 2006. aasta soovitusel kultuurimaterjali digiteerimise, 
sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja selle digitaalse säilitamise kohta.3 Soovitusest hoolimata 
on orbteoseid käsitlevat õigusakti rakendanud üksnes mõned liikmesriigid ja kehtivad 
lahendused on piiratud seetõttu, et teostele on sidusjuurdepääs üksnes nende territooriumil 
elavatel kodanikel ning ette ei ole nähtud teistes liikmesriikides juba teostatud hoolikate 
otsingute tunnustamist. 

Euroopa Parlament on juba väljendanud oma toetust orbteostega seotud probleemsete 
küsimuste jaoks seadusandliku lahenduse leidmisele ja Euroopa andmebaasi loomisele, et 
hõlbustada teabe kättesaadavust.4 Parlament rõhutas ka oma 6. aprilli 2011. aasta 
resolutsioonis ühtse turu kohta ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana5, et parandatud 
autoriõiguste haldamise süsteemi loomine on innovatsiooni ja loovuse toetamisele ühtse turu 
siseselt hindamatu väärtusega.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on võimaldada raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel ja arhiividel pakkuda siseturul spetsiifilisi teenuseid, mis hõlmavad orbteoste 
kättesaadavaks tegemist võrgus. Ettepaneku üks rakenduslikke eesmärke on vähendada 
kõnealuste institutsioonide tehingukulusid orbteoste siduskasutuse eest ja samuti hõlbustada 
piiriülest juurdepääsu.

Komisjon esitas seadusandlikule ettepanekule lisatud mõju hindamises kuus võimalust, sh 
võimaluse jätkata muutusteta ja seadusega ettenähtud erandi või litsentsid, mis lihtsustaksid 
orbteoste digiteerimist. Erinevate sidusrühmadega peetud laiapõhjaliste konsultatsioonide 
tulemusi arvesse võttes pooldatakse ettepanekus lõppkokkuvõttes siseriiklike lahenduste 
vastastikust tunnustamist, mis võimaldavad raamatukogudel pakkuda sidusjuurdepääsu 
                                               
1 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide 

ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 167, 22.6.2001, lk 10-19).
2 2001. aasta direktiivi artikli 5 lõike 3 punkti n kohaselt võivad raamatukogud võimaldada juurdepääsu 

oma kogudele ainult oma territooriumil asuvate eriseadmete kaudu uuringuteks või eraviisiliseks 
uurimiseks.

3 ELT L 236, 31.8.2006, lk 28-30.
4 12. mai 2011. aasta resolutsioon kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali rakendamise kohta

(P7_TA(2011)0240, lõige 71 ja 5. mai 2010 aasta resolutsioon teatise „Europeana – järgmised 
sammud” kohta (ELT C 81, 15.3.2011, lk 16-25).

5 2010/2277(INI), lõige 56.
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orbteostele. Väärib märkimist, et teave kõikide asjaomastes jurisdiktsioonides tuvastatud 
orbteoste kohta peaks olema kõikidele kättesaadav ja tasuta. Juhul kui õiguste valdaja esitab 
õigustatud nõude riigis, kus teos esmakordselt avaldati, tühistavad selle liikmesriigi 
ametiasutused orbteose staatuse ja otsus hakkab seejärel kehtima kõigis teistes 
liikmesriikides. 

Komisjon teeb olulise viite nn Google'i raamatute kokkuleppele ("Google Books 
Settlement"), mis sõlmiti 2008–2009. aastal Google’i ning Ameerika Kirjastajate ühingu ja 
Autorite Kutseühingu vahel, mis võimaldab Google’il enamikku orbteoseid USAs ilma 
eelneva loata kasutada ja võrgus kättesaadavaks teha, mis jätab Euroopa konkurentsivõimelt 
ja inimkonna pärandile juurdepääsetavuselt kaugele tahaplaanile. Kuna New Yorgi 
lõunapiirkonna kohus vaidlustas 2011. aasta märtsis kokkuleppe (põhjenduseks muu hulgas 
väidetavalt kokkuleppega Google’ile antav monopol orbteoste kasutamisel) ja soovitas selle 
asemel seadusandlikku tegevust1, peaks Euroopa Liit kasutama võimalust, et näidata, kuidas 
oleks võimalik see küsimus rahuldaval viisil lahendada kõigi tulevaste kasutajate ja 
kasusaajate, sh õiguste valdajate jaoks.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle ja nõustub selle 
erieesmärgiga, et üleeuroopaline sidusjuurdepääs orbteostele edendab Euroopa kultuurilist 
mitmekesisust ja suurendab teabe- ja õppeallikaid. 

Arvamuse koostaja peab siiski vajalikuks komisjoni ettepanekusse mõned muudatused teha. 
Arvamuse koostaja soovib üldiselt rõhutada, et autoriõigus on loomemajanduse innovatsiooni, 
loomingu, investeeringute ja toodangu alus. Orbteostega seotud probleemid tuleks korralikult 
piiritleda, et võetavad meetmed ei oleks liiga üldised. Arvamuse koostaja on lisaks sellele 
veendunud, et õiguste valdajate tasustamise kriteeriumid tuleb ühtlustada õiguskindluse ja 
tagatiste kindlustamiseks ELi tasandil. Arvamuse koostaja peab oluliseks, et õiguste valdaja 
saaks orbteose staatuse lihtsa ja ühtse korra kohaselt oma valitud liikmesriigis tühistada.

Arvamuse koostaja soovib eraldi rõhutada omavahel ühendatud andmebaaside ühilduvuse ja 
koostalitlusvõime olulisust. Tuleks vältida olukordi, kus teos ekslikult orbteoseks liigitatakse. 

Arvamuse koostaja leiab, et veel tuleb vastus leida sellele, kas komisjoni ettepanekus 
nimetatud kasusaajad tuleks ühtselt määratleda ning mida teevad liikmesriigid olukorras, kui 
üks liikmesriik peab teostama hoolika otsingu, kuid teises liikmesriigis kättesaadav teave on 
täpsem ja ajakohasem, seega antud otsinguks sobivam. Samuti tuleb edaspidi tähelepanu 
pöörata lubatud kasutusviiside ulatusele, kuna ettepanek jätab lahtiseks võimaluse mitte ainult 
määratlust laialt tõlgendada, vaid ka erinevateks kasutusviisideks liikmesriikides.

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, lk 23.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 ei ole 
tuvastatud või ei ole tuvastamisest 
hoolimata leitud (nn orbteosed).
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Autoriõigus on loomevaldkonna 
majanduslik alus, kuna see stimuleerib 
innovatsiooni, loomingut, investeeringuid 
ja toodangut. Teoste massiline 
digiteerimine ja levitamine aitab seetõttu 
Euroopa kultuuripärandit kaitsta. 
Autoriõigus on oluline vahend, mis aitab 
tagada, et loomesektor saaks oma töö eest 
tasu.

Muudatusettepanek 3
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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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 4

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) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
üksnes selliste teoste suhtes, mida esimest 
korda avaldati või lasti eetrisse 
liikmesriigis. Komisjon peaks uurima 
olukorda, kus teose on tootnud ja seda on 
levitanud liikmesriigist pärit üksus, kuid 
see on esimest korda avaldatud väljaspool 
Euroopa Liitu.

Selgitus

Komisjon peaks põhjalikumalt uurima probleemi, mis tekib niisuguste teoste puhul, mis on 
toodetud Euroopa pinnal ja olid mõeldud Euroopas levitamiseks, kuid mille avaldamine 
toimus madalamate kulude tõttu kolmandates riikides väljaspool Euroopat. Näiteks Briti 
Raamatukogu (British Library) puhul puudutab kõnealune probleem 30% raamatutest, 
eelkõige neid, mis on trükitud Indias.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada (12) Enne seda, kui teost saab pidada 
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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.

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, tingimusel, et 
kõnealused organisatsioonid teostavad 
otsingut heas usus ja arukalt ning 
kasutavad tulemusi avalikest huvidest 
lähtuvate eesmärkide saavutamiseks, kui 
ei ole sätestatud teisiti. Viimasel juhul 
peaks vastutus teostatud hoolika otsingu 
eest jääma käesolevas direktiivis osutatud 
organisatsioonidele. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalik määrata avalikke asutusi, 
kellele antakse volitused kontrollida, et 
hoolikad otsingud on sooritatud 
nõuetekohaselt heas usus ja arukal viisil.

Muudatusettepanek 6

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. Otsingutega seonduva topelttöö 
vältimiseks tuleks heas usus toimuvat 
hoolikat otsingut teostada liikmesriigis, 
kus teos esimest korda avaldati, eetrisse 
lasti või üldsusele edastati, kuid mõnedel 
juhtudel võib vajalikuks osutuda ka teistes 
liikmesriikides kättesaadava teabega 
tutvumine. Lisaks peaksid liikmesriigid 
mitmekordse kuluka digiteerimise 
ärahoidmiseks ja selleks, et kindlaks teha, 
kas teosele on määratud orbteose staatus 
mõnes muus liikmesriigis, tagama, et 
avalikus andmebaasis registreeritakse
nende territooriumil teostatud hoolikate 
otsingute tulemused ja orbteoste 
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kasutamine käesolevas direktiivis osutatud 
organisatsioonide poolt. Otsingutulemuste 
ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavad
tasuta juurdepääsetavad avalikud 
andmebaasid tuleks võimaluste piires luua 
ja neid tuleks selges ja kasutajasõbralikus 
raamistikus rakendada nii, et andmebaasid 
oleksid üleeuroopaliselt eri liikmesriikide 
vahel ühendatud ja koostalitlusvõimelised
ning et neid oleks võimalik kasutada ühtse 
portaali kaudu.

Selgitus

Põhjenduste 13 ja 15 liitmine parema sidususe eesmärgil.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kultuurisisule sidusjuurdepääsu 
tagamine ja selle digitaalne säilitamine 
jääb sageli puudulikuks, muu hulgas 
liikmesriikide puudulike vahendite ja 
asjatute katsete tõttu kokkusobimatuid 
andmebaase ühendada. Käesolevas 
direktiivis tuleks paluda liikmesriikidel 
kaaluda teoste standardset digiteerimist 
ELi tasandil, et parandada oma avalike 
andmebaaside keskset registreerimist, 
juurdepääsetavust ja koostalitlusvõimet.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Selleks et hõlbustada piiriülest 
juurdepääsu otsingutulemuste ja orbteoste 
kasutuse teavet sisaldavatele avalikele 
internetipõhistele andmebaasidele, on 
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asjakohane, et liikmesriigid edastaksid 
komisjonile oma territooriumil asuvate 
andmebaaside internetiaadressi ning et 
komisjon jagaks niisugust teavet muude 
liikmesriikidega. Tuleks leida praktilised 
lahendused, mis võimaldaksid kõnealuste 
andmebaaside internetipõhist kasutamist 
ja omavahelist ühendamist niisuguse 
ühtse Euroopa kontaktpunkti kaudu, mis 
oleks üldsusele distantsilt ja 
elektrooniliste vahendite kaudu 
juurdepääsetav, ning hõlbustaksid 
juurdepääsu nendes sisalduvale teabele, 
eelkõige niisuguste tehniliste 
mehhanismide abil nagu keelebarjääride 
leevendamiseks mõeldud masintõlge.

Selgitus

Selleks et hõlbustada juurdepääsu, eelkõige piiriülest juurdepääsu hoolikate otsingute ja 
orbteoste kasutuse teavet sisaldavatele andmebaasidele või registritele, peavad liikmesriigid 
komisjoniga koostööd tegema.

Muudatusettepanek 9

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.

välja jäetud

Selgitus

Põhjenduste 13 ja 15 liitmine parema sidususe eesmärgil.
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Muudatusettepanek 10

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 11

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,
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused ja ringhäälinguorganisatsioonid
võivad sõlmida äripartneritega lepinguid 
orbteoste digiteerimiseks ja 
avalikustamiseks, et teoseid käesoleva 
direktiiviga lubatud viisil kasutada. 
Kõnealused lepingud võivad hõlmata 
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selliste partnerite rahalist toetust, kuid ei 
tohiks anda neile mingeid teoste 
kasutusõigusi. Kõnealused lepingud ei 
tohiks hõlmata piiranguid selle kohta, 
kuidas raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel või arhiividel ning filmi- või 
audiopärandi säilitamisega tegelevatel 
asutustel on käesoleva direktiivi kohaselt 
lubatud kasutada orbteoseid oma avalikke 
huvisid teenivate ülesannete täitmiseks, 
eelkõige seoses orbteoste kättesaadavaks 
tegemisega viisil, mis ei ole ainuõiguslik 
ega diskrimineeriv.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Loomesektori majandusliku aluse 
moodustab olemasoleva kultuuripärandi 
kaitsmisele ja edendamisele suunatud 
tegevuse, kvaliteetse hariduse ja tootmise 
vastastikune mõju loomesektoriga. 
Loomesektori kvaliteedi tagamiseks on 
vaja, et liikmesriigid võtaksid kõikides 
nendes valdkondades vastu sidusa 
poliitika.

Muudatusettepanek 13

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 ja 
tulevasi seaduslikult kehtivaid 
kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste 
haldamist, sh laiendatud kollektiivlitsentse.
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Muudatusettepanek 14

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.

(21) Samuti peaks liikmesriikidel olema 
võimalik lubada orbteoste kasutamist 
eesmärkidel, mis lähevad kaugemale 
käesoleva direktiiviga hõlmatud 
organisatsioonide avalikest huvidest 
lähtuvatest ülesannetest.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse muudatusettepanek 7.

Muudatusettepanek 15

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 

(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 peaks 
olema õiglane ja selle 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 
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õiguste valdajate hoolikat otsingut 
vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud 
vahenditega selliste teosekategooriate 
puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt 
kuuluvad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad 
õiguste valdajate hoolikat otsingut 
vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud 
vahenditega selliste teosekategooriate 
puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt 
kuuluvad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 16

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 autoriõigusega kaitstud teoste 
suhtes, mis esimest korda avaldati, lasti 
eetrisse või edastati avalikkusele 
liikmesriigis ning mis kujutavad endast:

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonide kogudesse kuuluvaid 
üksikute fotode või muude kujutiste 
vormis teoseid, kui on võimalik teostada 
hoolikas otsing tänu teostele lisatud 
tuvastavale teabele (nt fotograafiateljee 
templid jne) ning kui isikuõigused ei 
kujuta endast õiguslikku takistust, või

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga laiendatakse käesoleva ettepaneku reguleerimisala vähemalt 
niisugustele fotodele ja muudele kujutistele, mille puhul on võimalik teostada hoolikas otsing 
ja mis ei puuduta isikuõigusi (nt maastikufotod).

Muudatusettepanek 18
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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.

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 leitud pärast seda, 
kui artikli 3 kohaselt on heas usus
teostatud ja registreeritud õiguste valdaja 
arukalt hoolikas otsing.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juhul kui hoolika otsingu teostavad 
muud kui artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
organisatsioonid, jäävad viimased 
teostatud otsingu eest vastutavaks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ja arukalt ning üksnes liikmesriigis, kus 
teos esimest korda avaldati, eetrisse lasti 
või muul viisil üldsusele edastati. Kui 
teose esmakordne avaldamine, eetrisse 
laskmine või muul viisil üldsusele 
edastamine toimus üheaegselt kahes või 
rohkemas liikmesriigis, tuleb hoolikas 
otsing teostada kõigis nendes 
liikmesriikides.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Juhul kui liikmesriigi piirid on aja 
jooksul muutunud, võib liikmesriigis, kus 
teos esmakordselt avaldati, teostatava 
hoolika otsingu käigus osutuda vajalikuks 
teabe uurimine teises liikmesriigis, 
millega teos on keeleliste, geograafiliste 
või muude oluliste põhjuste tõttu kõige 
tihedamalt seotud.

Selgitus

Kui liikmesriigi piirid on aja jooksul muutunud, tuleks hoolikas otsing siduda liikmesriigiga, 
millega teos on geograafiliste, keeleliste või muude oluliste põhjuste tõttu kõige tihedamalt 
seotud.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui on teada, et kinematograafiline
või audiovisuaalne teos on ühistoodang, 
tuleb hoolikas otsing teostada kõigis 
ühistootmisega seotud liikmesriikides.
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Muudatusettepanek 24

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 võivad määrata avalikud 
asutused, kes on volitatud kontrollima 
hoolikate otsingute nõuetekohast, 
heauskset ja arukat teostamist, ning
tagavad, et nende territooriumil teostatud 
hoolikate otsingute tulemused 
registreeritakse avalikus andmebaasis, mis 
tehakse tasuta juurdepääsetavaks.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

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 oleks igal 
ajal tegelik võimalus orbteose staatus 
kiiresti, ühtlustatud ja kulutasuval viisil 
oma valitud liikmesriigist tühistada.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reprodutseerida seda direktiivi 
2001/29/EÜ artikli 2 tähenduses 
digiteerimise, kättesaadavaks tegemise, 
indekseerimise, kataloogimise, säilitamise 
või taastamise eesmärgil.

(b) reprodutseerida seda direktiivi 
2001/29/EÜ artikli 2 tähenduses näiteks 
otsingute, digiteerimise, kättesaadavaks 
tegemise, indekseerimise, kataloogimise, 
säilitamise või taastamise eesmärgil.

Selgitus

Muudatusettepanek annab mitteammendava eesmärkide loendi, mis võimaldab lähiaastate 
infotehnoloogia arengule reageerida, ilma et käesolevat õigusakti tuleks edaspidi iga uue 
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kasuliku eesmärgi tõttu muuta. Kooskõlas põhjendustega 1 ja 10 lisatakse eesmärkidele, mille 
puhul võib teost reprodutseerida, ka otsingud.

Muudatusettepanek 27

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 kultuurilistel, 
teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel.

Selgitus

Kooskõlas põhjendustega 1 ja 10 nimetatakse muudatusettepanekus orbteoste kasutamist ka 
teaduslikel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 28

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.

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 ja tagavad, et kui orbteose õiguste 
valdaja on küll tuvastatud, kuid tema 
asukoht on teadmata, viidatakse tema 
nimele teose igasugusel kasutamisel.

Muudatusettepanek 29
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
oma territooriumil asuvate selliste 
andmebaaside loendi ja 
internetiaadressid, kus artikli 1 lõikes 1 
nimetatud organisatsioonid säilitavad 
andmeid oma hoolikate otsingute ja 
orbteoste kasutamise kohta, ning kõik 
nende hilisemad muudatused. Komisjon 
edastab selle teabe kõigile liikmesriikidele.

Selgitus

Selleks et hõlbustada juurdepääsu, eelkõige piiriülest juurdepääsu hoolikate otsingute ja 
orbteoste kasutuse teavet sisaldavatele andmebaasidele või registritele, peavad liikmesriigid 
komisjoniga koostööd tegema.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid kehtestavad koos 
komisjoniga praktilise korra selle 
tagamiseks, et eelnimetatud 
andmebaasidega saab tutvuda ühtse, ELi 
tasandi portaali kaudu.

Selgitus

Selleks et hõlbustada juurdepääsu hoolikate otsingute ja orbteoste kasutuse teavet 
sisaldavatele andmebaasidele või registritele, peavad liikmesriigid ja komisjon tegema 
koostööd ühtse üleliidulise portaali loomiseks.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Mitmekordse kuluka digiteerimise 
vältimiseks lubavad liikmesriigid artikli 1 
lõikes 1 nimetatud organisatsioonidel oma 
andmebaase vastastikku ühendada, et 
teha oma kollektsioonides asuvad 
orbteosed üksteisele kättesaadavaks.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida mitmekordset digiteerimist seal, kus teatavatel 
organisatsioonidel on juba teatavate orbteoste füüsilised koopiad, nii et nad saaksid nende 
teoste digikoopiaid elektrooniliselt vahetada ja neid ei peaks korduvalt digiteerima.

Muudatusettepanek 32

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

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) kui liikmesriik otsustab lubada 
orbteose turustamist, võivad artikli 1 
lõikes 1 nimetatud organisatsioonid 
orbteost arukalt ja heauskselt turustada 
kuni päevani, mil õiguste valdaja õiguste 
aluseks olev tegu esmakordselt aset leiab. 
Kuni selle ajani õiguste valdajale tasu ei 
maksta ja autoriõigust reguleerivaid 
õigusakte ei kohaldata.
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Selgitus

Turustamise plussiks on see, et see õhutab artikli 1 lõikes 1 nimetatud organisatsioone 
orbteoseid digiteerima. Õiguste valdajatel tekib stiimul taotleda oma õigusi ja üldsus saab 
orbteoseid varem nautida.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
kasutada senist või uut riiklikku süsteemi 
orbteoste massilise digiteerimise 
hõlbustamiseks ning orbteoste 
turustamise lubamiseks.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a 
Õiguste haldamise kord

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
mõjuta liikmesriikides sõlmitud ja tulevasi 
seaduslikult tunnustatud kokkuleppeid, 
mis käsitlevad õiguste haldamist, sh 
laiendatud kollektiivlitsentse.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b 
Ennetusmeetmed
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Liikmesriigid edendavad asjaosalistega 
kooskõlastatult meetmeid, millega 
edaspidi vältida orbteoste tekkimist.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon jälgib pidevalt õigusi käsitlevate 
teabeallikate arengut ning esitab hiljemalt 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist ja seejärel igal aastal aruande 
võimaluse kohta lisada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse teoseid või muud 
kaitstud materjali, eelkõige fonogramme, 
üksikuid fotosid ja muid kujutisi, mis 
praegu ei kuulu selle reguleerimisalasse.

Komisjon jälgib pidevalt õigusi käsitlevate 
teabeallikate arengut ning esitab hiljemalt 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist ja seejärel igal aastal aruande 
võimaluse kohta lisada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse muid kui artikli 1 lõikes 
1 nimetatud soodustatud isikuid ning
teoseid või muud kaitstud materjali, 
eelkõige fonogramme, üksikuid fotosid ja 
muid kujutisi, mis praegu ei kuulu selle 
reguleerimisalasse.
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Selgitus

Tuleb arvestada ka muude soodustatud isikutega peale muuseumide, raamatukogude jt, kui 
tahame, et orbteosed oleksid kättesaadavad näiteks dokumentaalfilmide tegijatele ajalooliste 
kaadrite kasutamiseks või kultuurivaldkonna ettevõtjatele, kes ehk soovivad kasutada uutes 
teostes Euroopa ühist kultuuripärandit. Käesolev direktiiv on küll hea lähtepunkt orbteoste 
küsimuse käsitlemiseks, kuid ei lahenda kaugeltki kõiki probleeme.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon jälgib pidevalt 
mittekaubanduslike teoste olukorda ning 
esitab hiljemalt kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist ning 
seejärel korrapäraste vaheaegade järel 
aruande, milles käsitletakse võimalusi 
niisuguste teoste digiteerimiseks ja 
liikmesriikide üldsusele laialdaselt 
kättesaadavaks muutmiseks.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ajakohastab korrapäraselt 
(vähemalt iga kahe aasta järel) artikli 1 
lõikes 1 nimetatud orbteoste haldamise 
eest vastutavate asutuste loetelu.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 osutatud allikad on Artikli 3 lõikes 2 osutatud allikate hulka 
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