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Muudatusettepanek 16
Phil Prendergast

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 
ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
oma kogude või arhiivide ulatusliku 
digiteerimisega. Liikmesriikide 
raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ja 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

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 

(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 
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hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja 
levitamist, mille autor ei ole tuvastatud või 
ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn 
orbteosed).

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.)

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ashley Fox

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).

Or. en

Muudatusettepanek 19
Phil Prendergast

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 

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on 
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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).

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).

Or. en

Muudatusettepanek 20
Zuzana Roithová

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.)

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Autoritel on ainuõigus oma teoseid 
reprodutseerida ja neid üldsusele 
kättesaadavaks teha. Selline õigus 

(4) Õiguste valdajatel on ainuõigus oma 
teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele 
kättesaadavaks teha. Selline õigus 
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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.

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 22
Phil Prendergast

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 autori nõusolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Autoriõigus on loomesektori 
majanduslik alus, kuna see stimuleerib 
innovatsiooni, loomingut, investeeringuid 
ja toodangut. Teoste massiline 
digiteerimine ja levitamine on järelikult 
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Euroopa kultuuripärandi kaitsmise 
vahend.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse muudatusettepanek 1.

Muudatusettepanek 24
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Autoriõigus on oluline vahend 
tagamaks, et loomesektor saaks oma töö 
eest tasu.

Or. nl

Muudatusettepanek 25
Phil Prendergast

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. en
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Muudatusettepanek 26
Phil Prendergast

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 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Zuzana Roithová

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.)

(Käesolev muudatusettepanek on 
puhtkeeleline ja puudutab tšehhikeelset 
versiooni.)
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Or. cs

Muudatusettepanek 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Muusikateosed, sh need, mis 
sisalduvad audio-, audiovisuaalsetes ja 
kinematograafilistes teostes, millele on 
osutatud artikli 1 lõike 2 punktides 2 ja 3, 
tuleks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Zuzana Roithová

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, mille puhul teos on toodetud ja 
seda on levitatud liikmesriigist pärit 
üksuse poolt, kuid see on esimest korda 
avaldatud riigis, mis ei kuulu Euroopa 
Liitu.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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. Viimasel juhul 
peaks vastutus teostatud hoolika otsingu 
eest jääma käesolevas direktiivis osutatud 
organisatsioonidele. Liikmesriigid peaksid 
määrama üksused, kellel on õigus 
tõendada, et hoolikad otsingud on 
teostatud nõuetekohaselt heas usus.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ashley Fox

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
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Muudatusettepanek 32
Phil Prendergast

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

Muudatusettepanek 33
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 autorit viisil, mille üle 
on otsustanud autorid ja kirjastajad või 
nende esindajad liikmesriigis, kus teos 
esimest korda avaldati. Liikmesriikidel 
peaks olema lubatud ette näha, et sellist 
hoolikat otsingut võivad teostada kas 
käesolevas direktiivis osutatud või muud 
organisatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Zuzana Roithová
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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. Viimasel juhul 
peaks vastutus teostatud hoolika otsingu 
eest jääma käesolevas direktiivis osutatud 
organisatsioonidele.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Louis Grech

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 poolt. Otsingutulemuste 
ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavad 
avalikud andmebaasid tuleks võimaluste 
piires luua ja neid tuleks rakendada selges 
ja kasutajasõbralikus raamistikus nii, et 
andmebaasid oleksid üleeuroopaliselt eri 
liikmesriikide vahel ühendatud ja 
koostalitlusvõimelised ning et neid oleks 
võimalik kasutada ühtse portaali kaudu.
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Toine Manders

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 hoolikat otsingut 
teostada üksnes liikmesriigis, kus teos 
esimest korda avaldati, eetrisse lasti või 
üldsusele edastati. 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 
kasutamine käesolevas direktiivis osutatud 
organisatsioonide poolt. Otsingutulemuste 
ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavad 
avalikud tasuta kättesaadavad
andmebaasid tuleks võimaluste piires luua 
ja neid tuleks rakendada nii, et 
andmebaasid oleksid omavahel 
üleeuroopaliselt ühendatud ja 
koostalitlusvõimelised ning et neid oleks 
võimalik kasutada ühtse portaali kaudu.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse muudatusettepanek 3.
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Muudatusettepanek 37
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 38
Ashley Fox

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 39
Phil Prendergast

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) Loometeostel 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 40
Ashley Fox

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 

(15) Otsingutega seonduva topelttöö 
vältimiseks tuleks hoolikat otsingut 
teostada üksnes liikmesriigis, kus teos 
esimest korda avaldati või eetrisse lasti, või 
juhul, kui see on asjakohane, riigis, mis 
on teosega kõige rohkem seotud. Selleks 
et teistel liikmesriikidel oleks võimalik 
kindlaks teha, kas teosele on määratud 
orbteose staatus mõnes muus liikmesriigis, 
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otsingute tulemused registreeritakse 
avalikus andmebaasis.

peaksid liikmesriigid tagama, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse avalikus 
andmebaasis.

Or. en

Selgitus

Võimaldab avaldamata / eetrisse laskmata teoste lisamist direktiivi reguleerimisalasse ning 
juhib tähelepanu olukorrale, mille puhul teos avaldati esimest korda väljaspool ELi (näiteks 
paljud Ühendkuningriigi väljaanded on esimest korda avaldatud Indias) või mille puhul ei ole 
teada, kus teos esimest korda avaldati.

Muudatusettepanek 41
Zuzana Roithová

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 üksnes liikmesriigis, kus teos 
esimest korda avaldati või eetrisse lasti.
Hea usu põhimõtte kohane, arukas ja 
hoolikas otsing, mis on teostatud 
niisuguse liikmesriigi allikates, kus teos 
esimest korda avaldati või eetrisse lasti, 
võib mõningatel juhtudel tuua kaasa 
täiendava muudes liikmesriikides 
kättesaadava teabe kasutamise.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada veelgi seda, kus hoolikas otsing läbi 
viia tuleb.

Muudatusettepanek 42
Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Käesolev direktiiv peaks hõlmama 
ka teoseid või muud kaitstud materjali, 
mis sisalduvad teostes, mis on esimest 
korda avaldatud või eetrisse lastud 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ashley Fox

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 
valdajatel on oma teosele õigusi nõudes 
õigus orbteose staatus tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Phil Prendergast

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 
valdajatel on oma teosele õigusi nõudes 
õigus orbteose staatus tühistada.

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Zuzana Roithová

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.)

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses ning see on puhtkeeleline ja 
puudutab tšehhikeelset versiooni.)

Or. cs

Muudatusettepanek 46
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa 
aidata Euroopa kultuuripärandi 
digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, 

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa 
aidata Euroopa kultuuripärandi 
digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, 
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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.

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.
Kõnealused lepingud ei tohiks hõlmata 
piiranguid viisi osas, 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.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et avaliku ja erasektori partnerlustega ei tohiks seada 
avalikele asutustele piiranguid selle kohta, kellel peaks olema juurdepääs orbteostele, kui 
need on digiteeritud ja kättesaadavaks tehtud.

Muudatusettepanek 47
Ashley Fox

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 

(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 
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selliste partnerite rahalist toetust. selliste partnerite rahalist toetust, kuid ei 
anna neile mingeid teoste kasutusõigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Phil Prendergast

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 
selliste partnerite rahalist toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Cornelis de Jong

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 
koosmõju loomesektoriga. Kvaliteetse 
loomesektori jaoks on vaja liikmesriikide 
poliitika sidusust kõikides nendes 
valdkondades1.
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1 TNO, 12. september 2011, „Vormgeving 
verder op de kaart”, uuring, mille on 
tellinud Premsela.org: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350

Or. nl

Muudatusettepanek 50
Christel Schaldemose

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
mõjuta liikmesriikides sõlmitud 
kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste 
haldamist, sh laiendatud kollektiivlitsentse, 
õiguslikke eeldusi esindatuse või 
üleandmise osas, kohustuslikku 
kollektiivset haldamist või nende mis 
tahes kombinatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Phil Prendergast

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 
õiguslikult tunnustatud kokkuleppeid, mis 
käsitlevad õiguste haldamist, sh laiendatud 
kollektiivlitsentse.

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse muudatusettepanek 7.

Muudatusettepanek 53
Phil Prendergast

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 

(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 proportsionaalne, võttes 
arvesse asjaomase teose liiki ja 
kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tulust, mis on kogutud seoses 
orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta 
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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.

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 54
Phil Prendergast

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 ja 
ringhäälinguorganisatsioonides.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Ashley Fox

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 liikmesriigis või 
juhul, kui see on asjakohane, riigis, mis 
on teosega kõige rohkem seotud, ning mis 
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kujutavad endast:

Or. en

Selgitus

Võimaldab avaldamata / eetrisse laskmata teoste lisamist direktiivi reguleerimisalasse. 
Samuti ei pruugi olla teada, kus teos esimest korda avaldati, ning seega lahendatakse 
probleem, et paljud Ühendkuningriigi väljaanded on esimest korda avaldatud Indias.

Muudatusettepanek 56
Phil Prendergast

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 või lasti 
eetrisse liikmesriigis ning mis kujutavad 
endast:

Or. en

Muudatusettepanek 57
Zuzana Roithová

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 kujul 
teoseid, kui on võimalik teostada hoolikas 
otsing tänu niisugustele teostele lisatud 
tuvastavale teabele (nt fotograafi ateljee 
templid jne) ning kui isikuõigused ei 
kujuta endast õiguslikku takistust, või
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Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 58
Christel Schaldemose

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. en

Muudatusettepanek 59
Phil Prendergast

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 heauskselt ja 
mõistlikult teostatud ja registreeritud 
õiguste valdaja hoolikas otsing.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
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Roithová, Andreas Schwab

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 teose puhul 
teostatakse heauskne ja mõistlik hoolikas 
otsing, milleks kasutatakse kõnealuse teose 
kategooriale vastavaid allikaid.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ashley Fox

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 teostatakse hoolikas 
otsing, milleks kasutatakse kõnealuse teose 
kategooriale vastavaid allikaid.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Zuzana Roithová

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 

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

teostatakse heauskne ja mõistlik hoolikas 
otsing, milleks kasutatakse kõnealuse teose 
kategooriale vastavaid allikaid.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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 kokkuleppel õiguste 
valdajate ja kasutajatega, ning need 
hõlmavad lisas loetletud allikaid.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová

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, on viimased läbi viidud 
otsingu eest vastutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Zuzana Roithová

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

2 a. Juhul kui hoolika otsingu teostavad 
muud kui artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
organisatsioonid, on viimased läbi viidud 
otsingu eest vastutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Ashley Fox

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 vajaduse 
korral teosega kõige rohkem seotud riigis.

Or. en

Selgitus

Võimaldab hõlmata direktiiviga ka avaldamata või eetrisse laskmata teoseid ning reguleerib 
juhtusid, kus teos avaldati esmakordselt väljaspool ELi (näiteks paljud Ühendkuningriigi 
väljaanded avaldati esmakordselt Indias) või mille puhul ei ole teada, kus teos esimest korda 
välja anti.

Muudatusettepanek 67
Phil Prendergast

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 
heauskselt ja mõistlikult ning üksnes 
liikmesriigis, kus teos esimest korda 
avaldati, eetrisse lasti või muul viisil 
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üldsusele edastati.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Zuzana Roithová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erijuhtudel, kui liikmesriigi piirid on 
aja jooksul muutunud, võib hoolikas 
otsing liikmesriigis, kus teos esmakordselt 
avaldati, viia teabe uurimisele teises 
liikmesriigis, millega teos on keeleliste, 
geograafiliste või muude oluliste põhjuste 
tõttu kõige tihedamalt seotud.

Or. en

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 69
Phil Prendergast

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 kõigis 
ühistootmisega seotud liikmesriikides.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab

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 määravad üksused, kes 
on volitatud tõendama hoolikate otsingute 
nõuetekohast ja heauskset läbiviimist, 
ning tagavad, et nende territooriumil 
teostatud hoolikate otsingute tulemused 
registreeritakse avalikus andmebaasis.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid, kes valivad sellise 
rakendamisviisi, mis eeldab õiguste 
valdajate individuaalset hüvitamist nende 
teoste kasutamise eest, kehtestavad 
hoolika otsingu kohustuse tagantjärele 
ning kehtestavad kohustuse eraldada 
seadusega ettenähtud aja kestel osa 
hüvitusest orbteoste õiguste valdajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teost, mida ühes liikmesriigis käsitatakse 
artikli 2 kohaselt orbteosena, peetakse 
orbteoseks kõikides liikmesriikides.

Teost, mida ühes liikmesriigis käsitatakse 
artikli 2 kohaselt orbteosena, peetakse 
orbteoseks kõikides liikmesriikides, 
liikmesriigid tunnustavad vastastikku 
üksteise rakendamise kehtivust ning 
tunnistavad õiguspärasteks tegudeks 
reprodutseerimise, esmase kättesaadavaks 
muutmise artiklites 6 ja 7 nimetatud 
eesmärkidel ning kaitstud töödele 
juurdepääsu tagamise väljaspool esmase 
kättesaadavaks muutmise liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teost, mida ühes liikmesriigis käsitatakse 
artikli 2 kohaselt orbteosena, peetakse 
orbteoseks kõikides liikmesriikides.

Teost, mida ühes liikmesriigis käsitatakse 
artikli 2 kohaselt orbteosena, peetakse 
orbteoseks kõikides liikmesriikides.
Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
mõjuta liikmesriikides sõlmitud 
seaduslikult tunnustatud kokkuleppeid, 
mis käsitlevad õiguste haldamist, sh 
laiendatud kollektiivlitsentse.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et igal orbteosena 
käsitatud teose õiguste valdajal oleks igal 
ajal võimalus taotleda vastavaid 
autoriõigusi, ilma et see muudaks teose 
kui orbteose staatust veel tuvastamata või 
leidmata õiguste valdajate õiguste suhtes.
Teose staatus orbteosena tühistatakse vaid 
juhul, kui kõik selle teose õiguste valdajad 
on tuvastatud või leitud.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Christel Schaldemose

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.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Zuzana Roithová

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.
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Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 77
Phil Prendergast

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.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Zuzana Roithová

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.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 79
Ashley Fox

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 ning tagavad, et kui orbteose 
õiguste valdaja on küll tuvastatud, kuid 
leidmata, viidatakse tema nimele teose 
igasugusel kasutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Phil Prendergast

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 artikli 6 lõike 
2 kohaselt orbteoseid kasutades:

a) peavad arvestust oma hoolikate 
otsingute kohta;
b) peavad avalikku registrit orbteoste 
kasutamise kohta liikmesriigis;
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c) näitavad ära kõigi tuvastatud, kuid 
leidmata õiguste valdajate nimed.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Zuzana Roithová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
nende territooriumil olevate selliste 
andmebaaside loendi ja 
internetiaadressid, milles 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.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 82
Zuzana Roithová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 83
Zuzana Roithová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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 84
Phil Prendergast

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 artikli 6 lõikes 4 
nimetatud tingimustel.
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Muudatusettepanek 85
Phil Prendergast

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 86
Phil Prendergast

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 87
Phil Prendergast

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
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Muudatusettepanek 88
Phil Prendergast

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 õiglast ja 
proportsionaalset tasu õiguste valdajatele, 
kes taotlevad oma vastavaid õigusi artikli 
5 tähenduses; õiguste valdajad säilitavad 
õiguse eelnimetatud õiglasele ja 
proportsionaalsele tasule liikmesriikide 
sätestatud ajavahemiku jooksul, mille 
pikkus on vähemalt viis aastat alates selle 
toimingu kuupäevast, mis annab õiguse 
taotluse esitamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Phil Prendergast

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
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Muudatusettepanek 90
Ashley Fox

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) lõplik vastutus tasu maksmise eest 
lasub sellel liikmesriigil, kus teost 
kasutati.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b) Artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
organisatsioonid võivad orbteost 
mõistlikult ja heauskselt turustada kuni 
päevani, mil õiguste valdaja õiguste 
aluseks olev tegu esmakordselt aset leidis. 
Kuni selle ajani õiguste valdajale tasu ei 
maksta ja autoriõigust reguleerivaid 
õigusakte ei kohaldata.

Or. en

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 92
Ashley Fox
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a 
Ennetusmeetmed

Liikmesriigid edendavad kokkuleppel 
asjaomaste osapooltega meetmeid, millega 
edaspidi välditakse orbteoste tekkimist.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Zuzana Roithová

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 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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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.

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses ning see on puhtkeeleline ja 
puudutab tšehhikeelset versiooni.)

Or. cs

Muudatusettepanek 95
Christian Engström

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.

Or. en

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.



PE475.793v01-00 42/43 AM\881941ET.doc

ET

Muudatusettepanek 96
Zuzana Roithová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon jälgib pidevalt 
mittekommertslike teoste loomist ning 
esitab hiljemalt kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist ning 
seejärel korrapäraselt aruande, milles 
käsitletakse võimalusi mittekommertslike 
teoste digiteerimiseks ja liikmesriikide 
üldsusele kättesaadavaks muutmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Rolandas Paksas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ajakohastab korrapäraselt 
(vähemalt kord kahe aasta jooksul) artikli 
1 lõikes 1 nimetatud orbteoste haldamise 
eest vastutavate asutuste nimestikku.

Or. lt

Muudatusettepanek 98
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 osutatud allikad on 
järgmised:

Artikli 3 lõikes 2 osutatud allikate hulka 
kuuluvad:
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