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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) Viimastel aastatel on veebisisu 

turu toimimine muutunud keerukamaks. 

Internetipõhised teenused, mis 

võimaldavad juurdepääsu autoriõigustega 
kaitstud sisule, mille on üles laadinud 

kasutajad ilma õiguste omanike 

kaasamiseta, on hästi edenenud ja 

muutunud veebis peamiseks sisule 

juurdepääsu kohaks. See mõjutab õiguste 

omajate võimalusi kontrollida, kas ja 

millistel tingimustel nende teoseid ja 

muud materjali kasutatakse, ning 

võimalust saada selle eest asjakohast tasu. 

(37) Digitehnoloogia areng on kaasa 

toonud uute ärimudelite tekke ning 

tugevdanud interneti rolli peamise 

kauplemiskohana autoriõigusega kaitstud 

sisu levitamiseks. Aastate jooksul on 

internetipõhised teenused, mis 

võimaldavad kasutajatel teoseid üles 

laadida ja need üldsusele kättesaadavaks 

teha, hästi edenenud ja muutunud veebis 

oluliseks sisule juurdepääsu kohaks, 

võimaldades mitmekesisust ja lihtsat 

juurdepääsu sisule, kuid tekitades ka 

probleeme, kui autoriõigusega kaitstud 

sisu laaditakse üles ilma õiguste omajate 

eelneva loata. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (37 a) Tänapäeval tarbitakse loomesisu 

rohkem kui kunagi varem. Seda 

soodustavad digiplatvormid ja 

koondamisteenused. Tegemist on 

vahenditega, mis laiendavad juurdepääsu 

kultuuri- ja loometeostele ning pakuvad 

kultuuri- ja loomemajandusele 

suurepäraseid võimalusi uute ärimudelite 

arendamiseks. Samas ei ole kunstnike ja 

autorite tulud tarbimise suurenemisega 

sammu pidanud. Selle üks põhjus võib 

olla asjaomaste internetipõhiste teenuste 

ebamäärane seisund e-kaubandust 

käsitlevate õigusnormide raames. Tuleb 

kaaluda, kuidas oleks võimalik tagada 

selles protsessis suurem õiguskindlus ja 

austus kõigi osaliste, sealhulgas kunstnike 

ja kasutajate vastu, samuti on tähtis 

tagada läbipaistvus ning õiglased ja 

võrdsed tingimused. Komisjon peaks välja 

töötama suunised vahendaja vastutuse 

raamistiku rakendamiseks, et võimaldada 

digiplatvormidel oma kohustusi ja 

vastutuseeskirju täita ning et suurendada 

õiguskindlust ja kasutajate usaldust. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(38) Kui infoühiskonna teenusepakkujad 

talletavad ja võimaldavad juurdepääsu 

autoriõigusega kaitstud teostele või muule 

materjalile, mille on üles laadinud 

kasutajad, minnes seega kaugemale 

pelgast füüsiliste abivahendite 

pakkumisest ja üldsusele edastamisest, on 

nad kohustatud sõlmima õiguste omajatega 

litsentsilepingud, välja arvatud juhul, kui 

nende suhtes võib kohaldada Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2000/31/EÜ34 artiklis 14 sätestatud 

vastutusest vabastamist. 

(38) Kui infoühiskonna teenusepakkujad 

pakuvad kasutajatele sisu talletamise 

teenuseid ja võimaldavad üldsuse 

juurdepääsu sisule ning kui see tegevus 

kujutab endast teabe üldsusele edastamist 

ega ole üksnes tehniline, automaatne ja 

passiivne, peaksid nad olema kohustatud 

sõlmima õiguste omajatega autoriõigusega 

kaitstud teoste või muu materjali kohta 

litsentsilepingud, välja arvatud juhul, kui 

nende suhtes võib kohaldada Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivis 

2000/31/EÜ34 sätestatud vastutusest 

vabastamist. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 

2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 

infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 

aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 

kohta siseturul (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 

1–16). 

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 

2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 

infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 

aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 

kohta siseturul (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 

1). 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Seoses artikliga 14 on vaja kontrollida, 

kas teenusepakkuja tegutseb aktiivselt, 

näiteks optimeerides üleslaaditud teoste 

või muu materjali väljapanekut või 

tegeledes nende reklaamimisega, 

olenemata sellest, mis liiki vahendeid 

selleks kasutatakse. 

välja jäetud 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selleks et tagada mis tahes litsentsilepingu 

toimimine, peaksid infoühiskonna 

teenusepakkujad, kes talletavad suurt 

hulka kasutajate poolt üles laaditud 

autoriõigusega kaitstud teoseid või muud 

materjali ja tagavad neile üldsuse 

juurdepääsu, võtma asjakohased ja 

proportsionaalsed meetmed, et tagada 

teoste või muu materjali kaitse, 

rakendades näiteks tõhusaid 

tehnoloogiaid. See kohustus peaks 

kehtima ka juhul, kui infoühiskonna 

teenusepakkujate suhtes võib kohaldada 
direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 sätestatud 

vastutusest vabastamist. 

Selleks et tagada mis tahes litsentsilepingu 

toimimine, peaksid infoühiskonna 

teenusepakkujad, kes tegelevad aktiivselt 

ja otseselt kasutajatele võimaluse 

loomisega teoste üleslaadimiseks, 

üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ja 

reklaamimiseks, võtma asjakohased ja 

proportsionaalsed meetmed, et tagada 

teoste või muu materjali kaitse. Selliste 

meetmete puhul tuleb järgida Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartat ja nendega ei 

tohi kehtestada infoühiskonna 

teenusepakkujatele üldist kohustust 

jälgida teavet, mida nad edastavad või 

talletavad, nagu on sätestatud direktiivi 

2000/31/EÜ artiklis 15. 

Or. en 

 

 


