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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. Lisaks kultuuripärandi säilitamisele, ei 
tohiks orbteoste lubatud kasutusviise rakendada otsese või kaudse majandusliku või 
kaubandusliku tulu saamiseks. 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 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Autoriõigus on loometegevuse 
majanduslik alus. 

Or. en

Muudatusettepanek 2

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. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette 
näha, et sellist hoolikat otsingut võivad 
teostada kas käesolevas direktiivis osutatud 
või muud organisatsioonid, tingimusel et 
kõnealused organisatsioonid teostavad 
hoolikat otsingut heas usus ja mõistlikul 
viisil ning kasutavad tulemusi, et 
saavutada avalikest huvidest lähtuvaid 
eesmärke, kui ei ole sätestatud teisiti. 

Or. en
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Muudatusettepanek 3

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 või eetrisse lasti. 
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

Põhjenduste 13 ja 15 liitmine ühtsuse eesmärgil.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kultuurimaterjalile 
sidusjuurdepääsu tagamine ja selle 
digitaalne säilitamine on sageli puudulik, 
muu hulgas liikmesriikide ebapiisavate 
vahendite ja kokkusobimatute 
andmebaaside sidumise tõttu. Käesolevat 
direktiivi koostades tuleks paluda 
liikmesriikidel kaaluda teoste 
digiteerimise standardimist ELi tasandil, 
et parandada liikmesriikide avalike 
andmebaaside keskset registreerimist, 
nendele juurdepääsu ja 
koostalitlusvõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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

Or. en
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Selgitus

Põhjenduste 13 ja 15 liitmine ühtsuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 7

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. Sel juhul peaksid 
õiguste valdajate õigused ja õiguspärased 
huvid olema kaitstud, vastavalt 
rahvusvahelisele ja ELi õigusele, näiteks 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingule (TRIPS-
leping), 1886. aasta Berni kirjandus- ja 
kunstiteoste kaitse konventsioonile ja 
direktiivile 2001/29/EÜ.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 9

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 
mõistlikult hoolikas otsing.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 12

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 liikmesriigis tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ei või artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid orbteoseid kasutada otsese 
või kaudse majandusliku või 
kaubandusliku tulu saamiseks ega muudel 
kui nende avalikke huvisid teenivatel 
eesmärkidel, milleks on eelkõige nende 
kogudes talletatavate teoste säilitamine, 
taastamine ning teoste kättesaadavaks 
tegemine kultuurilistel ja hariduslikel 
eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 14

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 sobivat ja nõuetekohast 
tasu õiguste valdajatele, kes tühistavad 
orbteose staatuse artikli 5 tähenduses ning 
tasu hakatakse maksma alates päevast, 
mil tasu saamise aluseks olev tegu esimest 
korda aset leidis;

Or. en

Muudatusettepanek 15

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 hoolikas 
otsing teostati.

Or. en


