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Muudatusettepanek 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

(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 autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õigustega kaitstud teoste 
digiteerimist ja levitamist, mille õiguste 



PE475.839v01-00 4/63 AM\882180ET.doc

ET

orbteosed). valdajat ei ole tuvastatud või ei ole 
tuvastamisest hoolimata leitud (nn 
orbteosed).

Or. en

Selgitus

Autoriõigusega kaasnevaid õigusi peab arvesse võtma, et direktiivil oleks üldse mõtet. Vt 
artiklit 2.

Muudatusettepanek 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 õiguste valdaja 
nõusolekut.

Or. en

Selgitus

Komisjoni tekstis kasutatakse sõna „autor” selles lõigus kaks korda. See sõna tuleb direktiivis 
läbivalt asendada sõnaga „õiguste valdaja”.

Muudatusettepanek 53
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Õiguste valdajatel on ainuõigus oma 
teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele
edastada, sealhulgas 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 üldsusele edastamist, 
sealhulgas nõudmisel kättesaadavaks 
tegemist, on vaja õiguste valdaja
nõusolekut.

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Luigi Berlinguer
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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) 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, ja 
see puudutab konkreetseid 
reproduktsioone, mida teevad avalikud 
raamatukogud, haridusasutused või 
muuseumid või arhiivid ning mis ei ole 
otseselt ega kaudselt ette nähtud 
majandusliku või kaubandusliku tulu 
saamiseks, nagu on sätestatud direktiivi 
2001/29/EÜ artikli 5 lõike 2 punktis c;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Luis de Grandes Pascual

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 
2001/29/EÜ kohaldamist ning selles 
käsitletakse üksnes orbteoste teatavaid 
lubatud kasutusviise. Direktiiviga ei 
kehtestata autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste kohta uusi erandeid 
ega piiranguid.

Or. es
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Selgitus

Käesolevas direktiivis käsitletakse orbteoste lubatud kasutusviise ELis. Eesmärk ei ole muuta 
direktiivi 2001/29/EC.

Muudatusettepanek 56
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

The change from audio works to sound recordings is dictated by the fact that it is legally 
incorrect to talk about “audio works”, as sound recordings are not “works” in the legal 
sense of the word. The legally defined terms are either “phonogram”, “fixation”, or “sound 
recording”, therefore it is proposed to change the phrase “cinematographic, audio and 
audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be deleted: public service 
broadcasters may also commission works for joint use by other broadcasters, e.g. ZDF and 
ORF for ARTE, and the exploitation is sometimes shared with the producer.

Muudatusettepanek 58
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Suurte digitaalraamatukogude loomine 
hõlbustab elektrooniliste otsingu- ja 
uuringuvahendite kasutamist ning avab uue 
uuringuallika teadlastele ja 
akadeemikutele, kes muidu peaksid 
piirduma tavapärasemate ja 

(10) Suurte digitaalraamatukogude loomine 
hõlbustab elektrooniliste otsingu- ja 
uuringuvahendite kasutamist ning avab uue 
uuringuallika teadlastele ja 
akadeemikutele, kes muidu peaksid 
piirduma tavapärasemate ja 
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mittedigitaalsete otsingumeetoditega. mittedigitaalsete otsingumeetoditega.
Lisaks tuleks asjakohasemalt kasutada 
pilvandmetöötluse tehnoloogiat, et luua 
üleeuroopaline andmebaas, mis oleks 
terviklik ja kergesti juurdepääsetav. 

Or. en

Muudatusettepanek 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kinematograafilisi teoseid tavaliselt „näidatakse” kinos, mitte ei „lasta eetrisse”.

Muudatusettepanek 61
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Rahvusvahelise hoolivuse põhimõttest 
lähtudes tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada üksnes selliste teoste suhtes, mis 
pärinevad liikmesriigi territooriumilt.

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. Sel juhul on 
käesolevas direktiivis osutatud 
organisatsioonid vastutavad heas usus, 
arukalt ja hoolikalt läbiviidud otsingute 
eest.

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Alexandra Thein

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 

(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 
antud orbteose staatus mõnes muus 
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piires luua ja neid tuleks rakendada nii, et 
andmebaasid oleksid omavahel 
üleeuroopaliselt ühendatud ning et neid 
oleks võimalik kasutada ühtse portaali 
kaudu.

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
tasuta ja avalikud andmebaasid tuleks 
võimaluste piires luua ja neid tuleks 
rakendada nii, et andmebaasid oleksid 
omavahel üleeuroopaliselt ühendatud ja 
koostoimimisvõimelised ning et neid oleks 
võimalik kasutada ühtse portaali kaudu.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga seotakse teineteisega põhjendused 13 ja 15, et muuta tekst 
sidusamaks.

Muudatusettepanek 64
Toine Manders

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. Käesoleva 
direktiiviga seoses tuleks paluda 
liikmesriikidel kaaluda teoste 
digiteerimise standardimist ELi tasandil, 
et parandada liikmesriikide avalike 
andmebaaside keskset registreerimist, 
nendele juurdepääsu ja 
koostalitlusvõimet.

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Alexandra Thein

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. de

Muudatusettepanek 67
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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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. 
Mõnel juhul, näiteks ühistööna tehtud 
audiovisuaalse teose puhul hõlmab heas 
usus, arukalt ja hoolikalt tehtav otsing ka 
otsimist muus liikmesriigis kui selles 
liikmesriigis, kus teos esimest korda 
avaldati või eetrisse lasti. Selleks et teistel 
liikmesriikidel oleks võimalik kindlaks 
teha, kas teosele on määratud orbteose 
staatus mõnes muus liikmesriigis, peaksid 
liikmesriigid tagama, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse avalikus 
andmebaasis.

Or. fr

Muudatusettepanek 68
Sajjad Karim

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, või 
– juhul kui see on selgusetu või teost ei 
ole avaldatud – riigis, mis on teosega 
kõige rohkem seotud. 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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) Juhul kui õiguste valdaja nõuab 
endale õigusi oma teosele, on asjakohane 
anda talle võimalus tühistada enda suhtes 
selle teose staatus orbteosena.

Or. en

Selgitus

Kui on mitu õiguste valdajat, peaks igaühel neist olema kontroll omaenda õiguste üle – see 
tähendab, et iga õiguste valdajat tuleb tema enda õigustega seoses kohelda individuaalselt.

Muudatusettepanek 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kui teos on ekslikult tunnistatud 
orbteoseks ja sellele on eelnenud otsing, 
mis ei olnud hoolikas ega arukas või mis 
ei olnud läbi viidud heas usus, peaksid 
liikmesriigid tagama, et kasutaja 
vastutaks autoriõiguse rikkumise eest 
vastavalt asjaomastele riiklikele 
õigusnormidele ja liidu õigusaktidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Õppimise ja kultuuri edendamiseks 
peaksid liikmesriigid lubama avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, 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. Käesoleva direktiivi 
tähenduses peaksid avalik-õiguslikud 
ringhäälinguorganisatsioonid olema 
sellised ringhäälinguorganisatsioonid, 
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kellel on avalik-õiguslikud ülesanded, 
mille on kindlaks määranud ja 
korraldanud liikmesriik.

Or. fr

Muudatusettepanek 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Õppimise ja kultuuri edendamiseks 
peaksid liikmesriigid lubama avalikel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel ja 
ringhäälinguorganisatsioonidel orbteoseid
direktiivi 2001/29/EÜ tähenduses 
edastada, kättesaadavaks teha ja 
reprodutseerida, kui selline kasutusviis 
täidab nende asutuste avalikke huvisid 
teenivaid ülesandeid ning tagab nende 
teoste kättesaadavuse kultuurilistel ja 
hariduslikel eesmärkidel. Käesoleva 
direktiivi kohaldamisel peaksid 
filmipärandi säilitamisega tegelevate 
asutuste hulka kuuluma organisatsioonid, 
kelle liikmesriigid on määranud oma 
kultuuripärandisse kuuluvate filmide 
kogumiseks, kataloogimiseks, säilitamiseks 
ja taastamiseks.

Or. en

Selgitus

Sõna "edastama” kohta vt selgitust artikli 6 lõike 1 punkti c kohta.

Muudatusettepanek 74
Luigi Berlinguer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa 
aidata Euroopa kultuuripärandi 
digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, 
haridusasutused, muuseumid või arhiivid, 
audio- 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.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikide võimalust 
kooskõlas ELi autoriõiguse ja 
rahvusvaheliste kokkulepetega säilitada, 
edasi arendada või algatada kokkuleppeid, 
mis käsitlevad õiguste haldamist, sh 
laiendatud kollektiivlitsentse.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidele peaks jääma võimalus säilitada või edasi arendada olemasolevaid 
kokkuleppeid või algatada uusi kokkuleppeid, näiteks laiendatud kollektiivlitsentse.
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Muudatusettepanek 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

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) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata 
liikmesriikide kokkuleppeid, mis 
käsitlevad õiguste haldamist, näiteks 
laiendatud kollektiivlitsentse. Käesolev 
direktiiv ei tohiks piirata ka liikmesriikide 
kokkuleppeid teoste massilise 
digiteerimise valdkonnas, näiteks 
kättesaamatuid teoseid käsitlevaid 
kokkuleppeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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
või tulevasi kokkuleppeid, mis käsitlevad 
õiguste haldamist, sh laiendatud 
kollektiivlitsentse, õiguslikke 
presumptsioone esindatuse või 
üleandmise puhul, kohustuslikku 
kollektiivset haldamist või nende 
kombinatsiooni.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb artikli 8 uuest lõigust ja sellega taotletakse selgust, et 
liikmesriikidele jääb õigus leida ringhäälinguorganisatsioonide arhiivide küsimusele 
lahendus muude kokkulepetega, näiteks laiendatud kollektiivlitsentsidega, või muul viisil, 
nagu mitmed liikmesriigid on juba teinud või võivad lähemal ajal teha.
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Muudatusettepanek 78
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Käesoleva direktiiviga tuleks 
edendada liikmesriikides sõlmitud 
kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad 
õiguste haldamist sundlitsentside või
laiendatud kollektiivlitsentside alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 80
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Toine Manders

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22



PE475.839v01-00 22/63 AM\882180ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimustel 
raamatukogudel, haridusasutustel, 
muuseumidel, arhiividel, filmipärandi 
säilitamisega tegelevatel asutustel või 
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 institutsioone, 
mis on seotud Euroopa teoste säilitamise 
ja restaureerimise ning kultuurilistel ja 
hariduslikel eesmärkidel kättesaadavaks 
tegemisega, või 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

Selgitus

Kui infosüsteemid, mis on vajalikud selleks, et hõlbustada mõõduka hinnaga ja hoolikalt 
tehtavaid otsinguid, on valmis ja nende eest on makstud, peavad liikmesriigid veel tegelema 
küsimusega, mida teha kogutud tuluga, kui selle arvelt ei ole taotletud tasu maksmist. 
Vastavalt artikli 7 lõikele 5 on liikmesriikidel õigus selles osas vabalt otsustada, kuid neil 
võib siiski soovitada, et nad kasutaksid seda raha käesoleva direktiivi suunitlusega 
kokkusobivatel eesmärkidel.
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Muudatusettepanek 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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, lõike 2 
punktis 1 nimetatud teoseid avaldanud 
kirjastustes ja avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides.

Or. de

Selgitus

Ei ole põhjust vahet teha, kas teost säilitatakse avalikus arhiivis või raamatukogus või 
kirjastuse arhiivis.

Muudatusettepanek 86
Luigi Berlinguer

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, audio- ja
filmipärandi säilitamisega tegelevates 
asutustes ja avalik-õiguslikes 
ringhäälinguorganisatsioonides.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland
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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 lõikes 
1 loetletud asutuste suhtes ja nimelt
selliste nende oma arhiivides säilitatavate
teoste kasutamise suhtes, mis esimest 
korda avaldati või lasti eetrisse 
liikmesriigis ning mis kujutavad endast:

Or. de

Selgitus

Artikli 1 kohaselt võiksid selle artikli lõikes loetletud kasutajad digiteerida ka teiste kasutajate 
arhiive ja kollektsioone. Kõnealustel kasutajate rühmadel peaks aga olema vaid oma 
arhiivide ja kollektsioonide digiteerimise õigus. Artiklis 1 ei tule see piisava selgusega esile
Seetõttu on vaja sõnastust täpsustada.

Muudatusettepanek 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 sisalduvad artikli 1 lõikes 1 
loetletud asutuste kogudes ning mis 
kujutavad endast:

Or. en

Selgitus

Nõue, et teos peab olema esimest korda avaldatud liikmesriigis, on ümber paigutatud 
käesoleva lõike punktidesse.

Muudatusettepanek 89
Jean-Marie Cavada
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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 ja sellega 
kaasnevate õigustega kaitstud teoste 
suhtes, mis asuvad artikli 1 lõikes 1 
viidatud organisatsioonide kogudes ja mis
esimest korda avaldati või lasti eetrisse
liikmesriigi territooriumil, ning mis 
kujutavad endast:

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Sajjad Karim

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 kuuluvad artikli 1 lõikes 1 
viidatud organisatsioonide kogudesse, mis 
on pärit liikmesriigi territooriumilt või mis 
seal esimest korda avaldati või lasti 
eetrisse, ning mis kujutavad endast:

Or. en

Muudatusettepanek 91
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

selliste teoste suhtes, mis esimest korda 
avaldati, lasti eetrisse või edastati 
üldsusele liikmesriigis ning mis kujutavad 
endast:

Or. en

Muudatusettepanek 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) teoseid raamatu, ajakirja, ajalehe või 
muu kirjutise ja trükimaterjali kujul, mis 
esimest korda avaldati, esitleti või lasti 
eetrisse liikmesriigi territooriumil 
vähemalt viie aasta eest, või

Or. en

Selgitus

Minimum time after publication: Article 1(2)(3) of the Commission's proposal is made 
redundant by the rapporteur's amendment to Article 1(2)(2) and it should be deleted. This 
would, however, make the requirement for a minimum time after publication before a work 
can be declared orphan disappear completely, which would not be appropriate. Although the 
Commission proposal does not contain any minimum time after publication for printed 
material, the minimum time should apply to all types of works. Since it can be expected that 
works become orphan in the future as well, even if efforts are taken to reduce the problem, the 
minimum time should be defined as a certain number of years after the publication, and not 
as a fixed date. In order to ensure harmonisation, the Directive should specify a fixed time 
limit rather than leave it to be decided by the Member States.

Muudatusettepanek 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) avaldatud teoseid ja helisalvestisi, mida 
talletatakse avalike raamatukogude, 
haridusasutuste, muuseumide või arhiivide 
kogudes, või

Or. en

Muudatusettepanek 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) helisalvestisi või kinematograafilisi või 
audiovisuaalseid teoseid, mis esimest 
korda avaldati, esitleti või lasti eetrisse 
liikmesriigi territooriumil vähemalt viie 
aasta eest, või

Or. en

Selgitus

Miinimumaeg pärast avaldamist: vt artikli 1 lõike 2 punkti 1 muudatusettepanekut. 
Helisalvestised: vt muudatusettepanekut põhjenduse 9 kohta.

Muudatusettepanek 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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, 

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

Or. de

Selgitus

On täiesti võimalik, et orbteoseid on loodud alates 31. detsembrist 2002.

Muudatusettepanek 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 1 lõike 2 punkt 3 ei ole enam vajalik tänu raportööri muudatusettepanekule artikli 1 
lõike 2 punkti 2 kohta, sest kõik artikli 1 lõike 2 punktiga 3 hõlmatud teosed oleksid 
automaatselt hõlmatud ka artikli 1 lõike 2 punktiga 2.

Muudatusettepanek 97
Jean-Marie Cavada

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) teoseid, mis on liikmesriigis avalik-
õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni
poolt enne 31. detsembrit 2002 toodetud
ning esimest korda levitatud ja selle
arhiivides talletatavate audio- või
audiovisuaalsete teoste lahutamatu osa 
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või nendes sisalduv osa.

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Luigi Berlinguer

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 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) teoseid, mis moodustavad artikli 1 
lõikes 2 osutatud teoste lahutamatu osa 
või nendes sisalduva osa.

Or. en

Selgitus

Kohaldamisala peab hõlmama mitte ainult teoseid, vaid ka muud kaitstud materjali, sest 
direktiivil ei oleks vastasel juhul märkimisväärset mõju asjaomaste kasusaavate 
ringhäälinguorganisatsioonide jaoks.

Muudatusettepanek 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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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. Autoriõigusega kaitstud teos on orbteos, 
kui ühte või mitut autoriõiguse või sellega 
kaasnevate õiguste valdajat ei ole 
tuvastatud või ei ole tuvastamisest 
hoolimata leitud pärast seda, kui artikli 3 
kohaselt on teostatud ja registreeritud 
õiguste valdaja hoolikas otsing.

Or. en

Selgitus

Hõlmata tuleb ka autoriõigusega kaasnevad õigused, sest direktiivil ei oleks vastasel juhul 
märkimisväärset mõju asjaomaste kasusaavate ringhäälinguorganisatsioonide jaoks.

Muudatusettepanek 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 või helisalvestis 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.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1
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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 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui teosel on mitu õiguste valdajat, 
kellest vähemalt üks ei ole tuvastatud või
leitud, ei saa kõnealust teost käsitada 
orbteosena. See ei mõjuta teatud või 
tuvastatud õiguste valdajate õigusi.

Or. de

Selgitus

Komisjoni esialgne sõnastus looks olukorra, kus enamik teoseid (eriti audiovisuaalses 
valdkonnas) oleksid ligipääsmatud. Määratlust tuleks seetõttu laiendada ning samal ajal 
tuleks teha selgeks, et tuvastatud õiguste valdajate õigusi see ei mõjuta.

Muudatusettepanek 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui teosel on mitu autoriõiguse või 
autoriõigusega kaasnevate õiguste 
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kõnealust teost käsitada orbteosena. valdajat, kellest üks on tuvastatud ja leitud, 
ei mõjuta käesolev direktiiv muude 
õiguste valdaja või valdajate õigusi.

Or. en

Selgitus

Hõlmata tuleb ka autoriõigusega kaasnevad õigused. Direktiiv ei tohiks piirata tuntud õiguste 
valdajate õiguste kohaldamist.

Muudatusettepanek 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 heas usus hoolikas otsing, 
milleks kasutatakse kõnealuse teose 
kategooriale vastavaid allikaid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Or. en

Selgitus

Comment by Europeana, EBLIDA, JISC and Liber, representing libraries, museums and 
other memory institutions: A solution to the legal problem presented by orphan works is 
without any use unless it is practical. Large-scale release of orphan works will be impossible 
if the Directive insists on a diligent search for the right-holder of “each work” that is 
contained within a film, book or sound recording. A single physical work can potentially have 
many different contributors (for example a film in the UK across the 20th century can have at 
least 14 different rightholders) and the requirement to physically inspect every work imposed 
by the current wording, rather than using the cataloguing information that exists, will make 
mass digitisation impossible. The risks of a library digitising a work whose author can indeed 
be traced must be minimised but the words ’good faith’, ‘reasonable’ and ‘diligent’ that 
appear in the Directive are already well-understood legal principles. In addition to this the  
Annex to the draft Directive indicates a pragmatic and appropriate list of sources which need 
to be searched, including the ARROW database, national catalogues and collecting society
databases. However, without the removal of the term “each work” not only will mass 
digitisation be impossible because of the requirement to do a physical inspection, but also the 
use of existing databases of rightholders as envisaged by the Annex and the ARROW project  
itself will not be sufficiently comprehensive to fall within the scope of “due diligence”. 
Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use. 

Muudatusettepanek 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 109
Luigi Berlinguer

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 110
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 111
Alexandra Thein

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui on teada, et kinematograafiline 
või audiovisuaalne teos, mille kohta 
viiakse heas usus läbi hoolikas otsing, on 
ühistoodang, tuleb selline otsing teostada 
kõigis ühistootmisega seotud 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. fr

Muudatusettepanek 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

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

2. Igale teosekategooriale või muule 
kaitstud materjalile vastavad allikad on 
avalikud andmebaasid, mille määrab
kindlaks iga liikmesriik, pidades nõu 
õiguste valdajate ja kasutajatega, ning need
võivad hõlmata lisas loetletud allikaid.

Or. en

Selgitus

Avalikud andmebaasid: neid mainitakse komisjoni ettepaneku põhjenduses 13, seega tuleb 
need lisada käesolevale artiklile, et see oleks selgem. Sõna "võivad”: kuna asjakohased 
allikad määravad kindlaks liikmesriigid ise, pidades nõu sidusrühmadega, võivad nad 
otsustada lisada muid allikaid või eemaldada need, mis nende riigis asjasse ei puutu (nt 
kohtudeposiit).

Muudatusettepanek 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 teose või helisalvestise 
kategooriale vastavad allikad määrab iga 
liikmesriik, pidades nõu õiguste valdajate 
ja kasutajatega, ning need hõlmavad lisas 
loetletud allikaid.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Luigi Berlinguer

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 116
Alexandra Thein

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti peetakse nõu allikatega, mis on 
loetletud nõuetele vastavuse suunistes, 
millele osutatakse vastastikuse mõistmise 
memorandumi (milles käsitletakse 
orbteoste õiguste valdajate hoolika 
otsimise suuniseid) punktis 1.

Or. de

Selgitus

Kõnealusele vastastikuse mõistmise memorandumile, mis avaldati 4. juunil 2008, kirjutasid 
alla raamatukogude, arhiivide ja õiguste valdajate esindajad komisjoni juuresolekul ning see 
sisaldab allikate ühtlustatud loetelu.

Muudatusettepanek 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

selle liikmesriigi territooriumil, kus teos 
esimest korda avaldati või eetrisse lasti.
Kui on tõendatud alust arvata, et teose 
loomisega olid seotud teiste liikmesriikide 
territooriumilt pärit õiguste valdajad, 
loetakse hoolikas otsing teostatuks ainult 
juhul, kui see hõlmab kõnealuste 
liikmesriikide territooriumeid.

Or. de

Selgitus

Ühistoodang, mis hõlmab mitmest liikmesriigist pärit õiguste valdajaid, on levinud. Lisaks on 
võimalik, et teos lastakse esimest korda eetrisse ühes liikmesriigis, kuigi see oli loodud teises 
liikmesriigis. Kui ühes liikmesriigis teostatud hoolika otsingu käigus ilmneb, et sellega on 
seotud teisest liikmesriigist pärit õiguste valdajad, tuleb otsingut laiendada väljapoole selle 
liikmesriigi piire, kus teos esimest korda avaldati või eetrisse lasti.

Muudatusettepanek 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, mille territooriumil teos 
esimest korda avaldati, esitleti või eetrisse 
lasti. Teose kasutamisele peab eelnema 
heas usus ja mõistlikus mahus teostatud 
otsing.

Or. en

Selgitus

Raporti projektide sõnastus pluss sõna „esitleti“, et hõlmata ka kinematograafilisi teoseid.

Muudatusettepanek 119
Jean-Marie Cavada



AM\882180ET.doc 39/63 PE475.839v01-00

ET

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, mille territooriumil teos 
esimest korda avaldati või eetrisse lasti.
Otsing teostatakse heas usus ja mõistlikult 
iga kasutatud teose puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõnel juhul hõlmab hea usu põhimõtte 
kohane mõistlikult hoolikas otsing 
otsingut muus liikmesriigis kui selles 
liikmesriigis, kus teos esimest korda 
avaldati või eetrisse lasti.

Or. fr

Muudatusettepanek 121
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui teos ei ole avaldatud ega eetrisse 
lastud või kui ei ole võimalik kindlaks 
teha liikmesriiki, kus teos esimest korda 
avaldati või eetrisse lasti, teostatakse 
hoolikas otsing päritoluriigis või riigis, 
mis on teosega kõige rohkem seotud. 
Vajaduse korral kasutatakse täiendavat 
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muudes liikmesriikides kättesaadavat 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse avalikus 
andmebaasis. Liikmesriikide andmebaasid 
luuakse ja neid rakendatakse nii, et need 
oleksid omavahel üleeuroopaliselt 
ühendatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 123
Alexandra Thein

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Volitatud autoriõigustasude kogumise 
organisatsioonid tegutsevad nende õiguste 
valdajate nimel, keda ei ole võimalik leida 
isegi pärast hoolikat otsingut.

Or. de

Muudatusettepanek 124
Luis de Grandes Pascual
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui kinematograafiline või 
audiovisuaalne teos, mille kohta viiakse 
läbi heas usus hoolikas otsing, on 
ühistoodang, teostatakse heas usus 
hoolikas otsing kõigis ühistoodanguga 
seotud liikmesriikides.

Or. es

Selgitus

Paljud kinematograafilised ja audiovisuaalsed teosed on ühistoodang. Kui heas usus 
teostatav hoolikas otsing piirneb ainult selle liikmesriigiga, kus teos esimest korda avaldati 
või eetrisse lasti, võidakse sageli jõuda järeldusele, et audiovisuaalne ühistoodang on 
orbteos, sest vajalik teave orbteose staatuse kindlaksmääramiseks võib olla kättesaadav teises 
ühistoodanguga seotud liikmesriigis. Seepärast tuleks heas usus hoolikas otsing toestada 
kõigis ühistoodanguga seotud liikmesriikides.

Muudatusettepanek 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 126
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)



PE475.839v01-00 42/63 AM\882180ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohi 
mõjutada liikmesriikides sõlmitud 
praeguseid või edaspidiseid kokkuleppeid, 
mis käsitlevad õiguste haldamist, sh 
laiendatud kollektiivlitsentse.

Or. fr

Muudatusettepanek 127
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
mõjuta liikmesriikides sõlmitud 
praeguseid ja edaspidiseid kokkuleppeid, 
mis käsitlevad õiguste haldamist, sh 
laiendatud kollektiivlitsentse või 
loanõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui orbteosena käsitatud teosel on ainult 
üks õiguste valdaja, tagavad liikmesriigid, 
et sellel õiguste valdajal oleks igal ajal 
võimalus orbteose staatus tühistada; kui 
orbteosena käsitataval teosel on mitu 
õiguste valdajat, saab selle orbteose 
staatuse tühistada ainult juhul, kui kõik 
õiguste valdajad on tuvastatud ja leitud 
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vastavalt artikli 2 lõike 2 sätetele.

Or. de

Selgitus

Täpsustus vastavalt artikli 2 lõikele 2 (mitu õiguste valdajat).

Muudatusettepanek 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 võimalus orbteose staatus temaga 
seoses tühistada, andes endast 
asjakohaselt teada.

Or. en

Selgitus

Mitme õiguste valdaja puhul peaks igal õiguste valdajal olema võimalik oma õigusi 
kontrollida ning olla oma õiguste osas individuaalselt koheldud.

Muudatusettepanek 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 või helisalvestise õiguste 
valdajal oleks igal ajal võimalus orbteose 
staatus tühistada.

Or. en
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Muudatusettepanek 131
Alexandra Thein

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 jõustatav võimalus orbteose staatus 
tühistada, ning kehtestavad sel eesmärgil 
kiire, ühtse, odava korra.

Or. de

Muudatusettepanek 132
Toine Manders

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, ühtsel ja kulutasuval viisil oma 
valitud liikmesriigis tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Endast teada andnud õiguste valdaja osas 
orbteose staatuse tühistamine ei sea 
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küsimuse alla vastavalt käesolevale 
direktiivile eelnevalt sõlmitud lepinguid 
kõnealuse teose kasutamiseks, mis oli 
enne selle õiguste valdaja osas orbteos.

Or. en

Selgitus

Selged eeskirjad on vajalikud, et kaitsta sellise toodangu kasutamise lepinguid, mis hõlmavad 
ühte või mitut orbteost. Eelkõige ringhäälingutoodangu puhul sõlmitakse lepingud enne 
materjali eetrisse laskmist ning seega vajavad kõik osalised (sh programmi toimetajad, 
reklaami avalikustajad jt) õiguskindlust.

Muudatusettepanek 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 136
Jean-Marie Cavada

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) edastada orbteos üldsusele, sealhulgas
teha see üldsusele kättesaadavaks nii, et 
isik pääseb sellele ligi enda valitud kohas 
ja enda valitud ajal;

Or. fr

Muudatusettepanek 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) edastada orbteos üldsusele, 
sealhulgas teha see üldsusele 
kättesaadavaks kaabel- või kaablita 
sidevahendite kaudu nii, et isik pääseb 
neile ligi enda valitud kohas ja enda 
valitud ajal.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku praeguses sõnastuses piirduvad lubatud kasutusviisid tellitava kasutusega. 
Järelikult ei hõlmaks see ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides talletatavate teoste taas 
ülekandmist (või selliste taasülekannete samaaegset edastamist). Peale selle piirdub tellitav 
kasutus artikli 6 lõikes 2 üldiselt kasutaja avalikke huvisid teenivate eesmärkidega. See 
piiraks asjatult liikmesriikide vabadust leida muid sobivaid lahendusi.

Muudatusettepanek 138
Marielle Gallo, Piotr Borys
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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. Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid ei või 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 või 
helisalvestisi 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.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Luis de Grandes Pascual

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

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

2. Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid ei või 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.

Or. es

Selgitus

Orbteoste lubatud kasutusviisid ELis tuleks piiratult kindlaks määrata ning siduda avalikke 
huvisid teenivate eesmärkidega, nagu teoste säilitamine ja taastamine ning kättesaadavaks 
tegemine kultuurilistel, teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Nagu artikli 7 lõike 1 punktis 3, peaks see kord kehtima ka mittekaubandusliku kasutuse 
kohta.

Muudatusettepanek 142
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid näevad ette, et artikli 1 
lõikes 1 osutatud organisatsioonid 
maksavad teose kasutamise eest tasu 
õiguste valdajatele, kes tühistavad 
orbteose staatuse artikli 5 tähenduses.

Or. fr

Muudatusettepanek 143
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. Registrid luuakse ja neid 
rakendatakse nii, et need oleksid 
omavahel üleeuroopaliselt ühendatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 

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

otsingute kohta ning avalikku registrit 
orbteoste kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Alexandra Thein

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 võivad lõike 1 
kohaselt orbteoseid kasutada, tingimusel 
et:

(1) artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid peavad arvestust oma 
hoolikate otsingute kohta;
(2) organisatsioonid peavad avalikku 
registrit orbteoste kasutusviiside kohta;
(3) sellise orbteose puhul, mille õiguste 
valdaja on küll tuvastatud, kuid leidmata, 
märgitakse õiguste valdaja nimi teose iga 
kasutusviisi puhul;
(4) artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid maksavad teose 
kasutamise eest tasu õiguste valdajatele, 
kes tühistavad orbteose staatuse artikli 5 
tähenduses. Tasu on samaväärne tasuga, 
mida makstakse mõnele teisele teada ja 
leitud õiguste valdajale sama teose ja 
sama kasutusviisi eest.
Õiguste valdajad võivad käesoleva punkti 
kohast tasu taotleda liikmesriikide 
sätestatud ajavahemiku jooksul, mis ei 
tohi olla lühem kui viis aastat alates selle 
toimingu kuupäevast, mis annab õiguse 
taotluse esitamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 146
Jean-Marie Cavada

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Sellise orbteose puhul, mille õiguste 
valdaja on küll tuvastatud, kuid leidmata, 
märgitakse õiguste valdaja nimi teose iga 
kasutusviisi puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
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Orbteoste muud lubatud kasutusviisid
1. Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 1 
osutatud organisatsioonidel lubada 
orbeost kasutada muudel kui artikli 6 
lõikes 2 osutatud viisidel, tingimusel et:
(1) artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid peavad arvestust oma 
hoolikate otsingute kohta;
(2) organisatsioonid peavad avalikku 
registrit orbteoste kasutusviiside kohta;
(3) sellise orbteose puhul, mille õiguste 
valdaja on küll tuvastatud, kuid leidmata, 
märgitakse õiguste valdaja nimi teose iga 
kasutusviisi puhul;
(4) artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid maksavad teose 
kasutamise eest tasu õiguste valdajatele, 
kes tühistavad orbteose staatuse artikli 5 
tähenduses;
(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.
2. Liikmesriigid võivad valida viisi, kuidas 
anda luba lõike 1 kohasele kasutusele, 
ning neil on õigus otsustada, kuidas 
kasutada võimalikku tulu, mida ei ole 
lõike 1 punkti 5 kohaselt sätestatud 
ajavahemikul jooksul taotletud.

Or. fr

Muudatusettepanek 149
Luis de Grandes Pascual

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Orbteoste muud lubatud kasutusviisid
1. Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 1 
osutatud organisatsioonidel lubada 
orbeost kasutada muudel kui artikli 6 
lõikes 2 osutatud viisidel, tingimusel et:
(1) artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid peavad arvestust oma 
hoolikate otsingute kohta;
(2) organisatsioonid peavad avalikku 
registrit orbteoste kasutusviiside kohta;
(3) sellise orbteose puhul, mille õiguste 
valdaja on küll tuvastatud, kuid leidmata, 
märgitakse õiguste valdaja nimi teose iga 
kasutusviisi puhul;
(4) artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid maksavad teose 
kasutamise eest tasu õiguste valdajatele, 
kes tühistavad orbteose staatuse artikli 5 
tähenduses;
(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.
2. Liikmesriigid võivad valida viisi, kuidas 
anda luba lõike 1 kohasele kasutusele, 
ning neil on õigus otsustada, kuidas 
kasutada võimalikku tulu, mida ei ole 
lõike 1 punkti 5 kohaselt sätestatud 
ajavahemikul jooksul taotletud.

Or. es

Muudatusettepanek 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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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
või helisalvestist kasutada muudel kui 
artikli 6 lõikes 2 osutatud viisidel, 
tingimusel et:

Or. en

Muudatusettepanek 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) organisatsioonid peavad avalikku 
registrit orbteoste kasutusviiside kohta;

(2) organisatsioonid peavad avalikku 
registrit orbteoste või helisalvestiste
kasutusviiside kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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;

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

Or. en
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Muudatusettepanek 153
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
organisatsioonid võivad orbteost 
mõistlikult ja heauskselt turustada kuni 
päevani, mil õiguste valdaja nõuab oma 
teosele õigusi ja tühistab orbteose staatuse 
artikli 5 kohaselt. Kuni selle päevani 
õiguste valdajale tasu ei maksta ja 
autoriõigust reguleerivaid õigusakte ei 
kohaldata;

Or. en

Muudatusettepanek 154
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 4
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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 liikmesriikide poolt 
kindlaksmääratud tariifide alusel tasu 
õiguste valdajatele, kes tühistavad orbteose 
staatuse artikli 5 tähenduses;

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldine eesmärk on anda õiguskindlus raamatukogudele, muuseumidele ja 
ringhäälinguorganisatsioonidele, kes on direktiivist kasusaajad. Kui taasilmuval õiguste 
valdajal on õigus saada kindlaksmääramata tasu, kaob õiguskindlus ja direktiivi artikkel 7 
kaotab mõtte.

Muudatusettepanek 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 või 
helisalvestise kasutamise eest tasu õiguste 
valdajatele, kes tühistavad orbteose 
staatuse artikli 5 tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 157
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) õiguste valdajad võivad punkti 4 välja jäetud



AM\882180ET.doc 57/63 PE475.839v01-00

ET

kohast tasu taotleda liikmesriikide 
sätestatud ajavahemikul jooksul, mis ei 
tohi olla lühem kui viis aastat alates selle 
toimingu kuupäevast, mis annab õiguse 
taotluse esitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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.

(5) õiguste valdajad võivad punkti 4 kohast 
tasu taotleda viie aasta jooksul alates selle 
toimingu kuupäevast, mis annab õiguse 
taotluse esitamiseks.

Or. en

Selgitus

Ühtlustamise tagamiseks tuleks direktiivis täpsustada kindlaksmääratud tähtaeg, mitte jätta 
seda liikmesriigi otsustada.

Muudatusettepanek 159
Jean-Marie Cavada

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.

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

Muudatusettepanek 160
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad valida viisi, kuidas 
anda luba lõike 1 kohasele kasutusele. Neil 
on õigus otsustada, kuidas kasutada 
võimalikku tulu, mida ei ole lõike 1 punkti 
5 kohaselt sätestatud ajavahemiku jooksul 
taotletud. Siiski eraldatakse see tulu 
eelistatavalt teoste taastamiseks ja 
digiteerimiseks ning loomeprotsessi 
soodustavateks meetmeteks.

Or. fr

Muudatusettepanek 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muude sätete edasine kohaldamine Muude sätete järgimine

Or. fr

Muudatusettepanek 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

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

 Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide 
sätteid teoste massilise digiteerimise 
valdkonnas, näiteks kättesaamatuid 
teoseid käsitlevaid sätteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kooskõlas autoriõigust ja sellega 
kaasnevaid õigusi käsitlevate liidu 
õigusaktide ja rahvusvaheliste 
lepingutega, ilma et see piiraks sätteid, 
mis käsitlevad teoste ja muu kaitstud 
materjali üle omatavate õiguste haldamist, 
eelkõige sätteid, mis käsitlevad 
kollektiivlitsentse, esindamise või 
üleandmise õiguslikke eeldusi, 
kohustuslikku kollektiivset haldamist või 
nende kombinatsioone, sõltumata sellest, 
kas kõnealuste teoste või kõnealuse 
kaitstud materjali puhul on tegemist 
artikli 2 tähenduses orbteostega või mitte. 
Kui niisugused sätted on olemas või 
kehtestatakse, tagavad kõik teised 
liikmesriigid, et artikli 1 lõikes 1 osutatud 
kasusaajad oleksid õiguslikult kaitstud, 
kui nad kasutavad kõnealuste sätete 
kohaselt litsentsitud või lubatud teoseid 
või muud kaitstud materjali.

Or. en

Selgitus

There is neither a provision on a possible solution for orphan works via a form of collective 
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licensing nor any encouragement for Member States to introduce such a type of solution, 
whereas in a number of Member States arrangements of this kind have proven to be 
appropriate for both orphan works and broadcasters' archives. Although the preamble 
includes the wording "The proposal also clarifies the application of extended collective 
licences to works which are potentially orphan works", the proposal itself omits to provide for 
the possibility of such licensing arrangements if a Member State would prefer to take that 
approach. This issue is too important to deal with such a provision merely in a recital. 
Moreover, where such an approach is or will be taken, this Directive must create the 
necessary legal certainty for the cross-border effect.

Muudatusettepanek 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Õiguste haldamine

Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide 
eeskirju, mis käsitlevad õiguste haldamist, 
näiteks laiendatud kollektiivlitsentse.

Or. fr

Muudatusettepanek 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 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 kasusaajaid ning teoseid või 
muud kaitstud materjali, eelkõige 
fonogramme, üksikuid fotosid ja muid 
kujutisi, samuti Euroopas loodud igat liiki 
avaldamata teoseid, mis praegu ei kuulu 
selle reguleerimisalasse.

Or. en

Selgitus

Peale muuseumide, raamatukogude jt on vaja ka muid kasusaajaid, kui tahame, et orbteosed 
oleksid kättesaadavad näiteks dokumentaalfilmide tegijatele ajalooliste kaadrite kasutamiseks 
või üldisemalt kultuurivaldkonna ettevõtjatele, kes soovivad kasutada uutes teostes Euroopa 
ühist kultuuripärandit. Avaldamata teosed on kultuuriliselt väga tähtsad, kuna paljud 
muuseumide ja raamatukogude kogudes hoitavad teosed kuuluvad sellesse kategooriasse. 
Käesolev direktiiv on küll lähtepunkt orbteoste küsimuse käsitlemiseks, kuid ei lahenda 
kaugeltki kõiki probleeme.

Muudatusettepanek 167
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 
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eest vastutavate asutuste loetelu.

Or. lt

Muudatusettepanek 168
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) andmed tegijate kohta ja muu teose 
pakendil olev teave;

Or. en

Muudatusettepanek 170
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) kõikide asjaomast õiguste valdajate 
kategooriat esindavate ühenduste või 
asutuste andmebaasid / liikmete 
nimekirjad.
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