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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Digitehnoloogia kiire areng on 

jätkuvalt muutmas teoste ja muu kaitstud 

materjali loomist, tootmist, levitamist ja 

kasutamist. Esile kerkivad uued ärimudelid 

ja osalejad. Eesmärgid ja põhimõtted, mis 

on sätestatud Euroopa Liidu autoriõiguse 

raamistikus, on endiselt ajakohased. Siiski 

püsib õiguskindlusetus nii õiguste omajate 

kui ka kasutajate jaoks teatavate 

kasutusviiside puhul, sealhulgas teoste või 

muu materjali piiriülene kasutus 

digikeskkonnas. Nagu on sätestatud 

komisjoni teatises „Autoriõiguse 

euroopalikuma ja aja nõuetele vastava 

raamistiku suunas“,26 on mõnes valdkonnas 

vaja kohandada ja täiendada kehtivat liidu 

autoriõiguse raamistikku. Käesoleva 

direktiiviga nähakse ette eeskirjad teatavate 

erandite ja piirangute kohandamiseks 

digitaalse ja piiriülese keskkonnaga, samuti 

meetmed, et hõlbustada teatavaid 

litsentsimistavasid seoses enam 

mitteturustatavate teoste levitamisega ning 

audiovisuaalteoste kättesaadavust 

nõudevideoplatvormide kaudu, eesmärgiga 

tagada laialdasem ligipääs sisule. Selleks et 

saavutada autoriõiguse seisukohast hästi 

toimiv turg, tuleks kehtestada eeskirjad, 

mis käsitlevad väljaannetega seotud 

õigusi, nende internetiteenuste osutajate 

kasutusõigusi, kes säilitavad ja 

võimaldavad ligipääsu suurele hulgale 

(3) Digitehnoloogia kiire areng on 

jätkuvalt muutmas teoste ja muu kaitstud 

materjali loomist, tootmist, levitamist ja 

kasutamist. Esile kerkivad uued ärimudelid 

ja osalejad. Eesmärgid ja põhimõtted, mis 

on sätestatud Euroopa Liidu autoriõiguse 

raamistikus, on endiselt ajakohased. Siiski 

püsib õiguskindlusetus nii õiguste omajate 

kui ka kasutajate jaoks teatavate 

kasutusviiside puhul, sealhulgas teoste või 

muu materjali piiriülene kasutus 

digikeskkonnas. Nagu on sätestatud 

komisjoni teatises „Autoriõiguse 

euroopalikuma ja aja nõuetele vastava 

raamistiku suunas“,26 on mõnes valdkonnas 

vaja kohandada ja täiendada kehtivat liidu 

autoriõiguse raamistikku. Käesoleva 

direktiiviga nähakse ette eeskirjad teatavate 

erandite ja piirangute kohandamiseks 

digitaalse ja piiriülese keskkonnaga, samuti 

meetmed, et hõlbustada teatavaid 

litsentsimistavasid seoses enam 

mitteturustatavate teoste levitamisega ning 

audiovisuaalteoste kättesaadavust 

nõudevideoplatvormide kaudu, eesmärgiga 

tagada laialdasem ligipääs sisule. Selleks et 

saavutada autoriõiguse seisukohast hästi 

toimiv turg, tuleks kehtestada eeskirjad, 

mis käsitlevad autorite ja esitajate 

lepingute läbipaistvust. 
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kasutajate poolt üles laaditud teostele ja 

muule materjalile, ning autorite ja 

esitajate lepingute läbipaistvust. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Et võimaldada kodanikel ja 

tarbijatel saada täit kasu uue tehnoloogia 

võimalustest, peaks siseturul olema 

lubatud kirjandusteoste üldsusele 

laenutamine, sealhulgas e-laenutus. 

Direktiivi 2006/115/EÜ artikli 1 lõike 1, 

artikli 2 lõike 1 punkti b ja artikli 6 lõike 1 

tähenduses hõlmab laenutamise mõiste 

lisaks füüsilise raamatu laenutamisele ka 

selle digitaalse koopia laenutamist. Kui 

liikmesriigid kohaldavad direktiivi 

2006/115/EÜ artiklis 6 sätestatud 

autoriõiguse piirangut, peaksid 

raamatukogud saama osta turul mis tahes 

füüsilise raamatu. Kui see on ostetud, 

võivad nad laenutada seda ilma 

piiranguteta, mis on seotud 

lepingutingimuste või muude 

kaitsemeetmetega, mis takistavad 

autoriõiguse erandite ja piirangute 

rakendamist. Neid sätteid tuleks 

kohaldada ka e-raamatute suhtes. 

Õiguskindluse ja siseturu ühtlustamise 

eesmärgil peaksid liikmesriigid tagama, et 

direktiivi 2006/115/EÜ artiklis 6 

sätestatud üldsusele laenutamise 

ainuõiguse erand oleks kohustuslik. 

Or. en 
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Põhjendus 28 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) Et toetada üldist eesmärki, milleks 

on teabe, teadmiste ja loomesisu loomise, 

levitamise ja kättesaadavuse edendamine 

ning õiguskindluse tagamine siseturul, 

tuleks kasutusele võtta avaliku omandi 

määratlus. Tuleb rõhutada, et enamiku 

autorite, esitajate ja loojate ülim eesmärk 

on peamiselt inimeste ja ühiskonna areng 

ja heaolu, mitte võimalik majanduslik 

kasu. 

Or. en 
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Põhjendus 28 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 b) On äärmiselt oluline selgitada, et 

kui teos või muu materjal on juba kord 

avalikus omandis, peaksid avalikku 

omandisse jääma ka selle teose või 

materjali täpsed reproduktsioonid 

(analoog- või digivormingus), mis ei 

kujuta endast uut või muudetud teost või 

materjali. Avalik omand peaks hõlmama 

teoseid või muud materjali, mille 

autoriõigused on lõppenud või neid ei ole 

kunagi olemas olnud või on nende õiguste 

omanikud nendest vabatahtlikult 

loobunud. 

Or. en 
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Põhjendus 28 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 c) Kui mõne teose või muu materjali 

autoriõigused lõppevad, võib olla väga 

raske kindlaks teha, et kõnealune teos või 

materjal on läinud avalikku omandisse. 

Avalikus omandis olevad teosed või muu 

materjal võivad alatiseks tuvastamata 

jääda, mis piirab sisu, teabe ja teadmiste 

kättesaadavust. Liikmesriigid peaksid 

võimaldama autoritel, esitajatel ja 

tootjatel, kes ei kavatse oma teost või 

muud materjali autoriõigusega kaitsta, 

anda see täielikult või osaliselt avalikku 

omandisse. Tuleb tõdeda, et enamiku 

autorite, esitajate ja loojate ülim eesmärk 

on peamiselt inimeste ja ühiskonna areng 

ja heaolu, mitte võimalik majanduslik 

kasu. Seetõttu peaksid liikmesriigid 

soodustama asjakohaste avaliku 

omandiga võrdväärsete litsentside (nt 

Creative Commons) kasutamist. See 

aitaks autoritel, esitajatel ja tootjatel 

võimalikele taaskasutajatele selgelt teada 

anda, et teos on avalikus omandis, mis 

soodustaks sisu, teabe ja teadmiste 

levitamist. 

Or. en 
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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. 

välja jäetud 

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. 

välja jäetud 

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. 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\1162312ET.docx  PE624.050v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/178 

Muudatusettepanek  178 

Isabella Adinolfi 

fraktsiooni EFDD 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 34 

 
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. 

välja jäetud 

Or. en 

 


