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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/146 

Muudatusettepanek  146 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 38 – lõik 3 

 
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. 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  147 
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Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 39 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(39) Koostöö infoühiskonna 

teenusepakkujatega, kes talletavad suurt 

hulka kasutajate poolt üles laaditud 

autoriõigusega kaitstud teoseid või muud 

materjali ja tagavad neile üldsuse 

juurdepääsu, ja õiguste omajate vahel on 

väga oluline tehnoloogiate, näiteks 

sisutuvastustehnoloogiate toimimiseks. 

Sellistel juhtudel peaksid õiguste omajad 

esitama vajalikud andmed, mis 

võimaldavad kindlaks teha infosisu, ning 

teenusepakkujad peaksid õiguste 

omajatele avaldama kasutatavad 

tehnoloogiad, et oleks võimalik hinnata 

nende asjakohasust. Teenusepakkujad 

peaksid eelkõige andma õiguste omajatele 

teavet, mis liiki tehnoloogiaid kasutatakse, 

kuidas neid käitatakse ja nende 

õnnestumise protsent õiguste omajate sisu 

tuvastamisel. Need tehnoloogiad peaksid 

võimaldama ka õiguste omajatel saada 

teavet infoühiskonna teenusepakkujalt 

nende lepinguga hõlmatud sisu 

kasutamise kohta. 

(39) Liikmesriigid peaksid tagama, et 

kui õiguste omajad ei soovi sõlmida 

litsentsilepinguid, peaksid internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkujad ja õiguste 

omajad tegema heas usus koostööd 

eesmärgiga tagada, et nende teenuste 

puhul ei ole loata kättesaadavad kaitstud 

teosed või muu sisu. Veebisisuteenuse 

pakkujate ja õiguste omajate vahelise 

koostöö tõttu ei tohiks kättesaamatuks 

muutuda teosed ja muu kaitstud, 

sealhulgas erandi või piiranguga 

hõlmatud materjal, mille puhul õigusi ei 

ole rikutud. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  148 
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Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 39 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (39 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 

lõikes 1 osutatud internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkujad võtavad 

kasutusele tõhusad ja kiired kaebuste ja 

kahju hüvitamise mehhanismid, mis on 

kasutajatele kättesaadavad lõikes 2 a 

osutatud koostöö tõttu nende sisu 

põhjendamatu eemaldamise korral. 

Selliste mehhanismide alusel esitatud 

kaebusi tuleks käsitleda põhjendamatu 

viivituseta. Õiguste omajad peaksid oma 

otsuseid piisavalt põhjendama, et vältida 

kaebuste meelevaldset tagasilükkamist. 

Lisaks sellele ei tohiks kõnesolev koostöö 

kooskõlas määrusega 95/46/EÜ, 

direktiiviga 200/58/EÜ ja isikuandmete 

kaitse üldmäärusega tuua kaasa 

üksikkasutajate tuvastamist ega nende 

isikuandmete töötlemist. Liikmesriigid 

peaksid samuti tagama kasutajatele 

juurdepääsu sõltumatule vaidluste 

lahendamise organile, kohtule või muule 

asjaomasele kohtuasutusele, et nõuda 

erandi või piirangu kasutamist 

autoriõiguse suhtes. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  149 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 39 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (39 b) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 

võimalikult kiiresti pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist korraldama dialooge 

sidusrühmade vahel, et ühtlustada ja teha 

kindlaks parimad tavad. Nad peaksid 

avaldama suunised, et tagada 

litsentsilepingute toimimine ning 

internetipõhise sisujagamisteenuse 

pakkujate ja õiguste omajate koostöö 

nende teoste või muu käesoleva direktiivi 

kohase materjali kasutamisel. Parimate 

tavade kindlakstegemisel tuleks eriti 

arvesse võtta põhiõigusi ning erandite ja 

piirangute kasutamist. Erilist tähelepanu 

tuleks pöörata ka selle tagamisele, et 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

koormus on endiselt asjakohane ja 

hoidutakse sisu automaatsest sulgemisest. 

Or. en 
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Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) „internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkuja“ – sellise 

infoühiskonna teenuse pakkuja, mille üks 

peamine eesmärk on talletada teenuse 

kasutajate poolt suurel hulgal üles 

laaditud autoriõigusega kaitstud teoseid 

või muud kaitstud materjali, mida teenus 

optimeerib ja reklaamib tulu saamise 

eesmärgil, ja tagada sellele üldsuse 

juurdepääs. Käesoleva direktiivi 

tähenduses ei peeta internetipõhise 

sisujagamiseteenuse pakkujaks mikro- ja 

väikeettevõtjaid komisjoni soovituse 

2003/361/EÜ lisa I jaotise tähenduses ja 

mitteärilisel eesmärgil pakutavaid 

teenuseid, nagu veebientsüklopeediad, 

ning selliste internetipõhiste teenuste 

pakkujaid, mille puhul sisu laaditakse 

üles kõigi asjaomaste õiguste omajate 

loaga, nagu haridus- või 

teadusteabehoidlad. Käesoleva direktiivi 

tähenduses ei tohiks internetipõhise 

sisujagamisteenuse pakkujaks pidada 

neid, kes pakuvad individuaalseks 

kasutuseks pilveteenust, mida üldsus ei 

saa otse kasutada, avatud lähtekoodiga 

tarkvara arendamise platvorme ega 

internetipõhiseid kauplemiskohti, mille 

põhitegevus on füüsiliste kaupade 

internetipõhine jaemüük. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid annavad 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

õigused, mis on sätestatud direktiiv 

2001/29/EÜ artiklis 2 ja artikli 3 lõikes 2, 

oma väljaannete digitaalseks 

kasutamiseks. 

1. Liikmesriigid annavad 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

õigused, mis on sätestatud direktiivi 

2001/29/EÜ artiklis 2 ja artikli 3 lõikes 2, 

nii et kirjastajad võivad saada õiglast ja 

proportsionaalset tasu oma väljaannete 

digitaalse kasutamise eest infoühiskonna 

teenusepakkujate poolt. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  152 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõikes 1 osutatud õigused ei 

takista üksikkasutajatel 

ajakirjandusväljaannete õiguspärast 

eraviisilist ja mitteärilist kasutamist. 

Or. en 

 


