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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv orbteoste 
teatavate lubatud kasutusviiside kohta
(KOM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0289),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 49, 56 ja 
114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0138/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. septembri 2011. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri-
ja hariduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud
ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
oma kogude või arhiivide ulatusliku 
digiteerimisega. Liikmesriikide 
raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 

(1) Liikmesriikides asutatud
raamatukogud, muuseumid, arhiivid, 
haridusasutused, filmipärandi säilitamisega 
tegelevad asutused ja 
ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad 
Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks 
oma kogude või arhiivide ulatusliku 
digiteerimisega. Nad aitavad kaasa 

                                               
1 ELT ...
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haridusasutused, filmipärandi 
säilitamisega tegelevad asutused ja avalik-
õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid
aitavad kaasa Euroopa kultuuripärandi 
säilitamisele ja levitamisele, mis on samuti 
oluline Euroopa digitaalraamatukogude, 
nagu Europeana loomiseks.
Trükimaterjalide massilise digiteerimise 
ning otsingu- ja indekseerimise tehnilised 
võimalused tõstavad raamatukogude 
kogude väärtust teadusuuringute jaoks.

Euroopa kultuuripärandi säilitamisele ja 
levitamisele, mis on samuti oluline 
Euroopa digitaalraamatukogude, nagu 
Europeana loomiseks. Trükimaterjalide 
massilise digiteerimise ning otsingu- ja 
indekseerimise tehnilised võimalused 
tõstavad raamatukogude kogude väärtust 
teadusuuringute jaoks.

Or. pl

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Autoritel on ainuõigus oma teoseid (4) Õiguste valdajatel on ainuõigus oma 
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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.

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

Or. pl

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega 
raamatukogudes, muuseumides, 
haridusasutustes, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja
avalik-õiguslikes
ringhäälinguorganisatsioonides on eelkõige 
vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose 
staatuse ja orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kindlaksmääramisega.

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul 
seoses orbteoste kasutamisega 
raamatukogudes, muuseumides, 
haridusasutustes, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
ringhäälinguorganisatsioonides on eelkõige 
vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose 
staatuse ja orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kindlaksmääramisega.

Or. pl

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik-
õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavad ja nende toodetud 
kinematograafilised, audio- ja 
audiovisuaalsed teosed. Võttes arvesse 

välja jäetud
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ringhäälinguorganisatsioonide kui audio-
ja audiovisuaalse materjali tootjate 
eriseisundit ning vajadust piirata 
tulevikus orbteoste hulka, on asjakohane 
sätestada ringhäälinguorganisatsioonide 
arhiivides talletatavate teoste suhtes 
käesoleva direktiivi kohaldamise tähtaeg.

Or. pl

Muudatusettepanek 6

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 ainuõiguslikuks 
kasutamiseks tellitud teoseid.

Or. pl

Muudatusettepanek 7

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 või lasti 
eetrisse liikmesriigi territooriumil.

Or. pl
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Muudatusettepanek 8

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 volitatud organisatsioonid.

Or. pl

Muudatusettepanek 9

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. pl

Muudatusettepanek 10

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 

(15) Otsingutega seonduva topelttöö 
vältimiseks tuleks hoolikat otsingut 
teostada üksnes liikmesriigis, mille 
territooriumil teos esimest korda avaldati 
või eetrisse lasti. Selleks et teistel 
liikmesriikidel oleks võimalik kindlaks 
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määratud orbteose staatus mõnes muus 
liikmesriigis, peaksid liikmesriigid tagama, 
et nende territooriumil teostatud hoolikate 
otsingute tulemused registreeritakse 
avalikus andmebaasis.

teha, kas teosele on määratud orbteose 
staatus mõnes muus liikmesriigis, peaksid 
liikmesriigid tagama, et nende 
territooriumil teostatud hoolikate otsingute 
tulemused registreeritakse avalikus 
andmebaasis.

Or. pl

Muudatusettepanek 11

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 valdajad nõuavad 
oma teostele õigusi, on asjakohane anda 
neile võimalus nimetatud teoste orbteose
staatuse tühistamiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 12

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.

(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
kättesaadavaks teha ja reprodutseerida, kui 
selline kasutusviis täidab nende asutuste 
avalikke huvisid teenivaid ülesandeid ja 
tagab teoste kättesaadavaks tegemise
kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel.
Käesoleva direktiivi kohaldamisel peaksid 
filmipärandi säilitamisega tegelevate 
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Käesoleva direktiivi kohaldamisel peaksid 
filmipärandi säilitamisega tegelevate 
asutuste hulka kuuluma organisatsioonid, 
kelle liikmesriigid on määranud oma 
kultuuripärandisse kuuluvate filmide 
kogumiseks, kataloogimiseks, säilitamiseks 
ja taastamiseks.

asutuste hulka kuuluma organisatsioonid, 
kelle liikmesriigid on määranud oma 
kultuuripärandisse kuuluvate filmide 
kogumiseks, kataloogimiseks, säilitamiseks 
ja taastamiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 13

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 ja 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused ning 
ringhäälinguorganisatsioonid võivad 
sõlmida äripartneritega lepinguid orbteoste 
digiteerimiseks ja avalikustamiseks, et 
teoseid käesoleva direktiiviga lubatud viisil 
kasutada. Kõnealused lepingud võivad 
hõlmata selliste partnerite rahalist toetust.

Or. pl

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et teha Euroopa kultuuripärand 
liidu kodanikele kättesaadavamaks, on vaja 
ka tagada, et ühes liikmesriigis digiteeritud 
ja üldsusele kättesaadavaks tehtud 
orbteosed oleksid kättesaadavad ka teistes 

(19) Selleks et teha Euroopa kultuuripärand 
liidu kodanikele kättesaadavamaks, on vaja 
ka tagada, et ühes liikmesriigis digiteeritud 
ja üldsusele kättesaadavaks tehtud 
orbteosed oleksid kättesaadavad ka teistes 
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liikmesriikides. Avalikke huvisid teeniva 
ülesande täitmise eesmärgil orbteost 
kasutavad avalikud raamatukogud, 
haridusasutused, muuseumid, arhiivid, 
filmipärandi säilitamisega tegelevad 
asutused ja avalik-õiguslikud
ringhäälinguorganisatsioonid peaksid 
suutma teha orbteose teistes liikmesriikides 
üldsusele kättesaadavaks.

liikmesriikides. Avalikke huvisid teeniva 
ülesande täitmise eesmärgil orbteost 
kasutavad raamatukogud, haridusasutused, 
muuseumid, arhiivid, filmipärandi 
säilitamisega tegelevad asutused ja 
ringhäälinguorganisatsioonid peaksid 
suutma teha orbteose teistes liikmesriikides 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. pl

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 16

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, 

(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 
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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.

nõuavad oma teostele õigusi. Tasu peaks 
olema õiglane ja selle puhul tuleks võtta 
arvesse asjaomase teose liiki ja 
kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tulust, mis on kogutud seoses 
orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta 
tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi 
kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul 
taotletud, tuleks rahastada õigusi 
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. pl

Muudatusettepanek 17

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 teatavaid kasutusviise 
liikmesriikides asutatud avalikes 
raamatukogudes, haridusasutustes, 
muuseumides, arhiivides, filmipärandi 
säilitamisega tegelevates asutustes ja 
ringhäälinguorganisatsioonides.

Or. pl

Muudatusettepanek 18

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 autoriõigusega 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. pl

Muudatusettepanek 19

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, või

Or. pl

Muudatusettepanek 20

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) kinematograafilisi, audio- või 
audiovisuaalseid teoseid või

Or. pl
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Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 2 viidatud teoste puhul 
kohaldatakse käesolevat direktiivi ka 
nendes teostes sisalduvatele teostele, sh 
kujutava kunsti, fotograafia, 
illustratsiooni, disaini ja arhitektuuri 
valdkonda kuuluvatele teostele, nimetatud 
teoste visanditele ning muudele teostele.

Or. pl

Muudatusettepanek 22

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 selle õiguste valdajat ei ole tuvastatud 
või ei ole teda tuvastamisest hoolimata
võimalik leida, vaatamata artikli 3
kohasele hoolikalt teostatud ja 
registreeritud otsingule.

Or. pl

Muudatusettepanek 23

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 ühte ei ole tuvastatud ega
leitud, saab kõnealust teost käsitada 
orbteosena, kui teised õiguste valdajad 
jäävad tuvastamata või ei ole neid 
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võimalik leida, vaatamata artikli 3 
kohasele hoolikalt teostatud ja 
registreeritud otsingule.

Or. pl

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 2 sätted ei piira sellise õiguste 
valdaja õigusi, kes on tuvastatud või 
leitud.

Or. pl

Muudatusettepanek 25

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

Or. pl
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Muudatusettepanek 26

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

Or. pl

Muudatusettepanek 27

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.
Teose kasutamisele peab eelnema heas 
usus ja mõistlikus mahus teostatud otsing.

Or. pl

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl
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Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
mõjuta liikmesriikides sõlmitud 
kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste 
haldamist, sh laiendatud 
kollektiivlitsentse.

Or. pl

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui orbteosena käsitatud teosel on 
rohkem kui üks autoriõiguste valdaja, 
tagavad liikmesriigid, et igal õiguste 
valdajal oleks võimalus oma õiguste osas 
orbteose staatus tühistada.

Or. pl

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Teose staatus orbteosena tühistatakse 
vaid juhul, kui kõik selle teose õiguste 
valdajad on tuvastatud või leitud.

Or. pl
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Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) reprodutseerida seda direktiivi 
2001/29/EÜ artikli 2 tähenduses.

Or. pl

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira kõnealuste organisatsioonide vabadust 
sõlmida lepinguid avalikest huvidest 
lähtuva ülesande täitmisel.

3. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira kõnealuste organisatsioonide vabadust 
sõlmida lepinguid avalikest huvidest 
lähtuva ülesande täitmisel, eriti avaliku ja 
erasektori partnerluskokkuleppeid.

Or. pl

Muudatusettepanek 34

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.

välja jäetud
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Or. pl

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 
lõikes 1 osutatud organisatsioonid, kes 
kasutavad orbteost kooskõlas artikli 6 
lõikega 2:
(1) peavad arvestust oma hoolikate 
otsingute kohta;
(2) peavad avalikku registrit orbteoste 
kasutusviiside kohta;
(3) märgivad sellise orbteose iga kasutuse 
puhul, mille õiguste valdaja on küll 
tuvastatud, kuid leidmata, õiguste valdaja 
nime.

Or. pl

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 1 
osutatud organisatsioonidel lubada orbeost 
kasutada muudel kui artikli 6 lõikes 2 
osutatud viisidel, tingimusel et:

1. Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 1 
osutatud organisatsioonidel lubada orbeost 
kasutada muudel kui artikli 6 lõikes 2 
osutatud viisidel, tingimusel et need 
vastavad artikli 6 lõikes 4a kehtestatud 
nõuetele ning:

Or. pl
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Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) artikli 1 lõikes 1 osutatud 
organisatsioonid peavad arvestust oma 
hoolikate otsingute kohta;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) organisatsioonid peavad avalikku 
registrit orbteoste kasutusviiside kohta;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl
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Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 41

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 säilitavad oma õiguse
punkti 4 kohasele õiglasele tasule
liikmesriikide sätestatud ajavahemiku
jooksul, mis ei tohi olla lühem kui viis 
aastat alates selle toimingu kuupäevast, mis 
annab õiguse taotluse esitamiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 42

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 suhtes, 
mis [ülevõtmiskuupäeval] või pärast seda
on kaitstud liikmesriikide autoriõiguselaste 
õigusaktidega.
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Or. pl

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt […]. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid … [kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist].
Nad edastavad kõnealuste normide teksti 
ning kõnealuste normide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Or. pl

Muudatusettepanek 44

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 teoseid või muud 
kaitstud materjali, eelkõige üksikuid 
fotosid ja muid kujutisi, mis praegu ei 
kuulu selle reguleerimisalasse.

Or. pl
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 osutatud allikad on 
järgmised:

Artikli 3 lõikes 2 osutatud allikate hulka 
kuuluvad:

Or. pl

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seadusjärgne talletamine; (a) seadusjärgse talletamise kataloogid;

Or. pl

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seadusjärgne talletamine; (b) seadusjärgse talletamise kataloogid;

Or. pl

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seadusjärgne talletamine; (a) seadusjärgse talletamise kataloogid;



PR\878512ET.doc 25/25 PE472.338v01-00

ET

Or. pl


