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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  Artikkel 5 a 

 Olemasolevate teoste ja muu materjali 

väljavõtete kasutamine kasutajate poolt 

üles laaditud või kättesaadavaks tehtud 

sisus 

 1.  Liikmesriigid näevad ette direktiivi 

2001/29/EÜ artiklites 2 ja 3, direktiivi 

96/9/EÜ artikli 5 punktis a ja artikli 7 

lõikes 1, direktiivi 2009/24/EÜ artikli 4 

lõike 1 punktis a ja käesoleva direktiivi 

artiklis 11 sätestatud õiguste erandi, et 

võimaldada olemasolevate teoste ja muu 

materjali väljavõtete kasutamist 

kasutajate poolt üles laaditud või 

kättesaadavaks tehtud sisus (välja arvatud 

nende töö raames) näiteks kriitika, 

arvustuste, illustratsiooni, karikatuuri, 

paroodia või pastiši eesmärgil, tingimusel 

et: 

 (a)  väljavõtted on seotud üldsusele 

seaduslikult kättesaadavaks tehtud teoste 

või muu materjaliga; 

 (b)  väljavõtetele märgitakse ka allikas, 

sh autori nimi, kui see ei ole võimatu, 

ning 

 (c)  väljavõtteid kasutatakse kooskõlas 

hea tavaga ja viisil, mis ei ületa nende 

kasutamise sihtotstarvet. 



 

AM\1162319ET.docx  PE624.050v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 2.  Mis tahes lepinguline säte, mis on 

vastuolus käesolevas artiklis sätestatud 

erandiga, jäetakse kohaldamata. 

 3.  Internetipõhiste 

sisujagamisteenuste osutajad ei saa 

kasutada oma huvides käesoleva artikli 

lõikes 1 sätestatud erandit, et piirata oma 

vastutust või kohustuste ulatust lepingute 

raames, mille nad on sõlminud õiguste 

omajatega vastavalt käesoleva direktiivi 

artiklile 13. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 11 Artikkel 11 

Ajakirjandusväljaannete kaitse digitaalse 

kasutuse puhul 

Ajakirjandusväljaannete kaitse digitaalse 

kasutuse puhul 

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 

proportsionaalselt tasu oma väljaannete 

digitaalse kasutamise eest infoühiskonna 

teenusepakkujate poolt. 

 Selliseid õigusi ei kohaldata 

ajakirjandusväljaande mitteoluliste osade, 

sealhulgas üksikute sõnade või väga 

lühikeste väljavõtete kasutamise suhtes. 

 Kaitse ei laiene ka faktilisele teabele. 

 1 a.  Lõikes 1 osutatud õigused ei 

takista üksikkasutajatel 

ajakirjandusväljaannete õiguspärast 

eraviisilist ja mitteärilist kasutamist.  

2. Lõikes 1 osutatud õigused ei muuda 

ega mõjuta mingil viisil 

ajakirjandusväljaandes sisalduvate teoste ja 

muu materjali autorite ja teiste õiguste 

omajate õigusi, mis on sätestatud liidu 

õigusaktides. Selliseid õigusi ei tohi 

kasutada kõnealuste autorite ja teiste 

õiguste omajate vastu ning eelkõige ei tohi 

2.  Lõikes 1 osutatud õigused ei muuda 

ega mõjuta mingil viisil 

ajakirjandusväljaandes sisalduvate teoste ja 

muu materjali autorite ja teiste õiguste 

omajate õigusi, mis on sätestatud liidu 

õigusaktides. Selliseid õigusi ei tohi 

kasutada kõnealuste autorite ja teiste 

õiguste omajate vastu ning eelkõige ei tohi 
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neilt võtta õigust kasutada oma teoseid ja 

muud materjali sõltumatult väljaandest, kus 

need on avaldatud. 

neilt võtta õigust kasutada oma teoseid ja 

muud materjali sõltumatult väljaandest, kus 

need on avaldatud.  

 2 a.  Lõikes 1 osutatud õigused ei laiene 

pelgalt hüperlinkidele, mis on esitatud 

koos üksikute sõnade või väga lühikeste 

teksti väljavõtetega. 

3. Direktiivi 2001/29/EÜ artikleid 5–8 

ja direktiivi 2012/28/EL kohaldatakse 

mutatis mutandis seoses lõikes 1 osutatud 

õigustega. 

3.  Direktiivi 2001/29/EÜ artikleid 5–8 

ja direktiivi 2012/28/EL kohaldatakse 

mutatis mutandis seoses lõikes 1 osutatud 

õigustega. 

4. Lõikes 1 osutatud õigused aeguvad 

20 aastat pärast ajakirjandusväljaande 

avaldamist. Seda tähtaega arvutatakse 

alates jaanuari esimesest päevast, mis 

järgneb väljaande avaldamise kuupäevale. 

4.  Lõikes 1 osutatud õigused aeguvad 

viis aastat pärast ajakirjandusväljaande 

avaldamist. Seda tähtaega arvutatakse 

alates jaanuari esimesest päevast, mis 

järgneb väljaande avaldamise kuupäevale. 

 Lõikes 1 osutatud õigusi ei kohaldata 

tagasiulatuvalt.  

 4 a.  Liikmesriigid tagavad, et autorid 

saavad asjakohase osa lisatulust, mida 

ajakirjandusväljaannete kirjastajad 

saavad infoühiskonna teenusepakkujatelt 

ajakirjandusväljaande kasutamise eest.  

Or. en 
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  (5 a) Mõnes liikmesriigis on avalikesse 

kohtadesse alaliselt paigutatud 

arhitektuuri- või skulptuuriteoste 

reprodutseerimiseks ja kasutamiseks vaja 

autorite, õiguste omajate või kollektiivse 

esindamise organisatsioonide eelnevat 

luba. Teistes liikmesriikides on direktiivi 

2001/29/EÜ artiklites 2 ja 3 sätestatud 

õigustest tehtud erand kõnealuste teoste 

reprodutseerimiseks või muul otstarbel 

kasutamiseks kas ärilistel või mitteärilistel 

eesmärkidel. Võttes arvesse liidus 

valitsevat killustatud õiguslikku olukorda 

nn panoraamivabaduse küsimuses, oleks 

kasulik täiendav ühtlustamine, et 

soodustada innovatsiooni ja 

kultuuriväärtuste jagamist Euroopas.  

Or. en 
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  Artikkel 5 b 

 1.  Liikmesriigid näevad ette direktiivi 

2001/29/EÜ artiklites 2 ja 3 ning direktiivi 

96/9/EÜ artikli 5 punktis a ja artikli 7 

lõikes 1 sätestatud õiguste erandi või 

piirangu, et lubada selliste teoste nagu 

avalikesse kohtadesse alaliselt paigutatud 

arhitektuuri- või skulptuuriteoste 

reprodutseerimist ja kasutamist, välja 

arvatud kasutamine ärilisel eesmärgil. 

 2.  Mis tahes lepinguline säte, mis on 

vastuolus käesolevas artiklis sätestatud 

erandiga, jäetakse kohaldamata. 

Or. en 

 

 


