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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 31 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Vaba ja pluralistlik ajakirjandus on 

hädavajalik, et tagada kvaliteetne 

žurnalistika ja kodanike juurdepääs teabele. 

See annab olulise panuse avalikku arutellu 

ning demokraatliku ühiskonna toimimisse. 

Üleminek paberväljaannetelt online-

ajakirjandusele on ajakirjandusväljaannete 

kirjastajatele tekitanud probleeme oma 

väljaannete litsentsimisega internetis 

kasutamiseks ja oma investeeringute tagasi 

teenimisega. Kuna ajakirjanduse 

kirjastajaid ei tunnustata õiguste 

omajatena, on litsentsimine ja õiguskaitse 

tagamine digikeskkonnas sageli keerukas 

ja ebatõhus. 

(31) Vaba ja pluralistlik ajakirjandus on 

hädavajalik, et tagada kvaliteetne 

žurnalistika ja kodanike juurdepääs teabele. 

See annab olulise panuse avalikku arutellu 

ning demokraatliku ühiskonna toimimisse. 

Kuna tasakaalustamatus mõjukate 

platvormide ja ajakirjandusväljaannete 

kirjastajate (mis võivad olla ka 

uudisteagentuurid) vahel suureneb, on 

piirkondliku tasandi meediaoludes 

toimunud juba praeguseks suur 

tagasiminek. Üleminek paberväljaannetelt 

online-ajakirjandusele on 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele ja 

uudisteagentuuridele tekitanud probleeme 

oma väljaannete litsentsimisega internetis 

kasutamiseks ja oma investeeringute tagasi 

teenimisega. Kuna ajakirjanduse 

kirjastajaid ei tunnustata õiguste 

omajatena, on litsentsimine ja õiguskaitse 

tagamine digikeskkonnas sageli keerukas 

ja ebatõhus. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 32 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Ajakirjanduse kirjastajate 

korralduslikku ja rahalist panust 

väljaannete koostamisel tuleb tunnustada ja 

veelgi ergutada, et tagada kirjastussektori 

kestlikkus. Seepärast on vaja kehtestada 

liidu tasandil ühtlustatud õiguskaitse 
paberväljaannetele seoses nende digitaalse 

kasutamisega. Sellise kaitse saab tõhusalt 

tagada, viies liidu õigusesse sisse 

autoriõigusega seotud õigused 

ajakirjandusväljaannete 

reprodutseerimiseks ja üldsusele 

kättesaadavaks tegemiseks seoses 

digitaalse kasutusega. 

(32) Ajakirjanduse kirjastajate 

korralduslikku ja rahalist panust 

väljaannete koostamisel tuleb tunnustada ja 

veelgi ergutada, et tagada kirjastussektori 

kestlikkus ning kindlustada nii 

usaldusväärse teabe kättesaadavus. 

Seepärast on vaja liikmesriikidel 

kehtestada liidus paberväljaannetele seoses 

nende digitaalse kasutamisega liidu 

tasandi õiguskaitse. Sellise kaitse saab 

tõhusalt tagada, viies liidu õigusesse sisse 

autoriõigusega seotud õigused 

ajakirjandusväljaannete 

reprodutseerimiseks ja üldsusele 

kättesaadavaks tegemiseks seoses 

digitaalse kasutusega, et saada sellise 

kasutamise eest õiglast ja 

proportsionaalset tasu. Sellest tuleks välja 

jätta eraviisiline kasutamine. Õiglaseks ja 

proportsionaalseks tasuks ei tohiks pidada 

otsingumootori tulemuste hulgas olemist. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 33 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Käesoleva direktiivi kohaldamiseks 

on vaja määratleda ajakirjandusväljaande 

mõiste nii, et see hõlmaks üksnes 

ajakirjanduslikke väljaandeid, mida 

teenusepakkuja avaldab korrapäraselt või 

mida ajakohastatakse perioodiliselt mis 

tahes meediakanalis informeerimise või 

meelelahutuse eesmärgil. See hõlmaks 

näiteks päevalehti, üldist või erihuvi 

pakkuvaid nädala- ja kuukirju ning 

uudisportaale. Perioodilised väljaanded, 

mida kirjastatakse teaduslikel või 

akadeemilistel eesmärkidel, näiteks 

teadusajakirjad, ei peaks olema hõlmatud 

käesoleva direktiiviga 

ajakirjandusväljaannetele tagatava 

kaitsega. Kõnealune kaitse ei laiene 

linkimisele, mis ei kujuta endast üldsusele 

edastamist. 

(33) Käesoleva direktiivi kohaldamiseks 

on vaja määratleda ajakirjandusväljaande 

mõiste nii, et see hõlmaks üksnes 

ajakirjanduslikke väljaandeid, mida 

teenusepakkuja avaldab korrapäraselt või 

mida ajakohastatakse perioodiliselt mis 

tahes meediakanalis informeerimise või 

meelelahutuse eesmärgil. See hõlmaks 

näiteks päevalehti, üldist või erihuvi 

pakkuvaid nädala- ja kuukirju ning 

uudisportaale. Perioodilised väljaanded, 

mida kirjastatakse teaduslikel või 

akadeemilistel eesmärkidel, näiteks 

teadusajakirjad, ei peaks olema hõlmatud 

käesoleva direktiiviga 

ajakirjandusväljaannetele tagatava 

kaitsega. Kõnealune kaitse ei laiene 

linkimisele. Kaitse ei laiene ka faktilisele 

teabele, mida esitatakse 

ajakirjandusväljaande artiklites ning 

seetõttu ei takista see kellelgi kõnealust 

faktilist teavet esitada. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Käesoleva direktiiviga 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

antavad õigused peaksid olema sama 

ulatusega kui direktiivis 2001/29/EÜ 

sätestatud õigused reprodutseerida ja 

üldsusele kättesaadavaks teha, kui on 

tegemist digitaalsete kasutusviisidega. 

Samuti peaks nende suhtes kohaldama 

samu sätteid erandite ja piirangute kohta, 

mida kohaldatakse direktiiviga 2001/29/EÜ 

kehtestatud õiguste korral, sealhulgas erand 

tsiteerimiseks kriitikas või ülevaates, mis 

on sätestatud kõnealuse direktiivi artikli 5 

lõike 3 punktis d. 

(34) Käesoleva direktiiviga 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

antavad õigused peaksid olema sama 

ulatusega kui direktiivis 2001/29/EÜ 

sätestatud õigused reprodutseerida ja 

üldsusele kättesaadavaks teha, kui on 

tegemist digitaalsete kasutusviisidega. 

Liikmesriikidel peaks olema võimalik 

kohaldada nende õiguste suhtes samu 

sätteid erandite ja piirangute kohta, mida 

kohaldatakse direktiiviga 2001/29/EÜ 

kehtestatud õiguste korral, sealhulgas erand 

tsiteerimiseks kriitikas või ülevaates, mis 

on sätestatud kõnealuse direktiivi artikli 5 

lõike 3 punktis d. 

Or. en 
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Põhjendus 35 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Käesoleva direktiiviga 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

tagatav kaitse ei tohiks mõjutada 

väljaandes sisalduvate teoste ja muu 

materjali autorite ja teiste õiguste omajate 

õigusi, sealhulgas ulatust, mil määral 

võivad autorid ja teised õiguste omajad 

kasutada oma teoseid või muud materjali 

sõltumatult väljaandest, kus need on 

avaldatud. Ajakirjandusväljaannete 

kirjastajatel ei tohiks olla võimalik 

kasutada neile tagatud kaitset autorite ja 

muude õiguste omajate vastu. See ei piira 

lepingulisi suhteid, mis sõlmitakse ühelt 

poolt ajakirjandusväljaannete kirjastajate 

ning teiselt poolt autorite ja muude 

õiguste omajate vahel. 

(35) Käesoleva direktiiviga 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

tagatav kaitse ei tohiks mõjutada 

väljaandes sisalduvate teoste ja muu 

materjali autorite ja teiste õiguste omajate 

õigusi, sealhulgas ulatust, mil määral 

võivad autorid ja teised õiguste omajad 

kasutada oma teoseid või muud materjali 

sõltumatult väljaandest, kus need on 

avaldatud. Ajakirjandusväljaannete 

kirjastajatel ei tohiks olla võimalik 

kasutada neile tagatud kaitset autorite ja 

muude õiguste omajate vastu. 

Ajakirjandusväljaannetes sisalduvate 

teoste autoritel on õigus saada asjakohane 

osa uuest lisatulust, mida 
ajakirjandusväljaannete kirjastajad saavad 

seoses artikli 11 lõikes 1 sätestatud 

õigustega nende ajakirjandusväljaannete 

teisese kasutamise eest infoühiskonna 

teenusepakkujate poolt. 

Or. en 
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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) 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 

autoriõigustega kaitstud sisule 

juurdepääsu kohaks. Internetipõhised 

teenused pakuvad kultuuri- ja 

loometeostele laiemat juurdepääsu ning 

kultuuri- ja loomemajanduse jaoks 

suurepäraseid võimalusi uute ärimudelite 

väljaarendamiseks. Kuigi need teenused 

võimaldavad mitmekesisust ja hõlpsat 

juurdepääsu sisule, tekitavad need ühtlasi 

probleeme, kui autoriõigustega kaitstud 

sisu laaditakse üles ilma õiguste omajate 

eelneva loata. See mõjutab õiguste omajate 

võimalusi kontrollida, kas ja millistel 

tingimustel nende teoseid ja muud 

materjali kasutatakse, ning võimalust saada 

asjakohast tasu. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 37 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (37 a) Teatavad infoühiskonna teenused 

on tavalises kasutuses mõeldud selleks, et 

üldsus pääseks juurde autoriõigustega 

kaitstud sisule või muule materjalile, mille 

on üles laadinud teenuse kasutajad. 

Käesolevas direktiivis sätestatud 

internetipõhise sisujagamisteenuse 

pakkuja määratlus hõlmab infoühiskonna 

teenusepakkujaid, kelle üks peamine 

eesmärk on säilitada autoriõigustega 

kaitstud sisu, mille on üles laadinud / 

kättesaadavaks teinud teenuse kasutajad, 

ja võimaldada üldsusel sellele juurde 

pääseda või seda suures mahus 

voogedastada, ning kes optimeerivad sisu 

ja reklaamivad seda tulu saamise 

eesmärgil, muu hulgas kuvades, 

märgistades, hooldades ja järjestades 

üleslaaditud teoseid või muud materjali, 

olenemata selleks kasutatavatest 

vahenditest, mis tähendab, et need 

teenusepakkujad tegutsevad aktiivselt. 

Nende suhtes ei saa direktiivi 2000/31/EÜ 

artiklis 14 sätestatud vastutusest 

vabastamist seetõttu kohaldada. 

Käesolevas direktiivis sätestatud 

internetipõhise sisujagamisteenuse 

pakkuja määratlus ei hõlma mikro- ja 

väikeettevõtjaid komisjoni soovituse 

2003/361/EÜ lisa I jaotise tähenduses, 

teenusepakkujaid, kes ei tegutse 

ärieesmärgil, nagu internetipõhised 
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entsüklopeediad, ega internetipõhiste 

teenuste pakkujaid, kes on sisu üles 

laadinud kõigi asjaomaste õiguste 

omajate loal, nagu haridus- või 

teadusteabehoidlad. Käesoleva direktiivi 

tähenduses ei tohiks internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkujaks pidada 

neid, kes pakuvad individuaalseks 

kasutuseks pilveteenuseid, millele 

üldsusel puudub otsejuurdepääs, avatud 

lähtekoodiga tarkvara arendamise 

platvorme ega internetipõhiseid 

kauplemiskohti, mille põhitegevus on 

füüsiliste kaupade internetipõhine 

jaemüük. 

Or. en 
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Põhjendus 38 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

Internetipõhise sisujagamisteenuse 

pakkujad edastavad sisu üldsusele ning 

seetõttu vastutavad nad oma sisu eest ja 

peaksid sõlmima õiguste omajatega 

õiglased ja asjakohased litsentsilepingud. 

Sõlmitud litsentsilepingud peaksid samas 

ulatuses hõlmama ka vastutust, mis on 

kasutajatel, kes ei tegutse ärieesmärgil. 

Vastavalt artikli 11 lõikele 2 a ei laiene 

artikli 13 kohane internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkujate vastutus 

ajakirjandusväljaannetega seotud 

linkimisele. Sidusrühmade dialoog on 

digitaalmaailmas väga oluline. Nad 

peaksid kindlaks määrama parimad tavad, 

et tagada litsentsilepingute toimimine 

ning koostöö internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkujate ja õiguste 

omajate vahel. Need parimad tavad 

peaksid arvesse võtma teenuse sellise sisu 

ulatust, mis rikub autoriõigusi. 

_________________  

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). 
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Põhjendus 38 – lõik 2 

 
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 

 


