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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2018 A8-0245/194 

Muudatusettepanek  194 

Julia Reda 

fraktsiooni Verts/ALE 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 21 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Vajalik on tunnustada üldsuse 

huvi osaleda avalikus sfääris tarbetute 

ainuõigustest tingitud piiranguteta, 

kehtestades selleks hoonete ja alaliste 

struktuuride kujutiste kasutamise suhtes 

erandi. Kutselised fotograafid, autorid ja 

muud õiguste omajad, tarbijad, 

institutsionaalsed kasutajad ja 

teenusepakkujad kasutavad teoste kujutisi 

peamiselt riiklike panoraamivabaduse 

erandite alusel ja neil peaks olema 

õiguskindlus piiriülese kasutamise korral. 

Or. en 
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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 

nõuetekohasesse toimimisse. Seetõttu 

tuleks tagada ajakirjandusväljaannete 

kirjastussektori kestlikkus. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 31 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (31 a) Üleminek paberväljaannetelt 

online-ajakirjandusele on 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

tekitanud üha rohkem probleeme oma 

väljaannete litsentsimisega internetis 

kasutamiseks ja oma investeeringute 

tagasi teenimisega. 

Ajakirjandusväljaanded sisaldavad 

peamiselt kirjatöid, kuid hõlmavad üha 

rohkem ka muud liiki teoseid ja muid 

materjale, nimelt fotosid ja videoid. Kuna 

ajakirjandusväljaannete loomisse on 

kaasatud suur arv autoreid ja muid 

õiguste omajaid, on 

ajakirjandusväljaannete puhul 

õiguskaitse tagamine ja litsentsimine 

digikeskkonnas sageli keeruline ja 

ebatõhus. Kirjastajatel võib oma 

ajakirjandusväljaannetega seotud 

litsentsilepingute sõlmimisel või õiguste 

kasutamise tagamisel tekkida raskusi 

eelkõige selle tõendamisel, et asjaomaste 

teoste või muude materjalide õigused on 

neile üle kantud või neile litsentsitud. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 31 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (31 b) Ajakirjandusväljaannete 

kirjastajad peavad teoste või muu 

materjali ajakirjandusväljaandesse 

lisamiseks omandama autoritelt ja 

muudelt õiguste omajatelt kõik 

asjaomased varalised õigused. See 

põhimõte peaks jääma kehtima ka 

tulevikus. Hõlbustada tuleks aga 

omandatud õiguste kasutamise tagamist 

ja litsentsimist seoses kolmandate 

isikutega, mõjutamata samas lepingulisi 

suhteid, mis on sõlmitud ühelt poolt 

ajakirjandusväljaannete kirjastajate ning 

teiselt poolt autorite ja muude õiguste 

omajate vahel. Seetõttu tuleb liidu 

tasandil kehtestada vaidlustatav eeldus, 

mis võimaldaks käsitleda kirjastajat 

isikuna, kellel on õigus sõlmida 

litsentsilepinguid ja kasutada 

reprodutseerimise ja üldsusele 

kättesaadavaks tegemise alaseid õigusi 

seoses ajakirjandusväljaandes sisalduvate 

teoste ja muu materjali digitaalse 

kasutamisega, eeldusel et kirjastaja nimi 

on väljaandes esitatud. 

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. 

(33) Käesoleva direktiivi kohaldamiseks 

on vaja määratleda ajakirjandusväljaande 

mõiste nii, et see hõlmaks üksnes 

ajakirjanduslikke väljaandeid, mida 

avaldatakse mis tahes meediakanalis, 

sealhulgas paberkandjal, ning et seda 

mõistetakse majandustegevusena, mis 

kujutab endast liidu õiguse alusel teenuste 

pakkumist. Hõlmata tuleks 

ajakirjandusväljaanded, mille eesmärk on 

üldsuse teavitamine ja mida 

ajakohastatakse korrapäraselt või 

perioodiliselt. See hõlmaks näiteks 

päevalehti, üldist või erihuvi pakkuvaid 

nädala- ja kuukirju ning uudisportaale. 

Teaduslikel või akadeemilistel eesmärkidel 

kirjastatavad perioodilised väljaanded, 

näiteks teadusajakirjad, ei peaks olema 

hõlmatud käesolevas direktiivis sätestatud 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatele 

antavate õiguste alase eeldusega. 

Or. en 
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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 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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) Käesolevas direktiivis 

ajakirjandusväljaannete kirjastajate suhtes 

kehtestatud eeldus 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. Seetõttu ei tohiks 

ajakirjandusväljaannete kirjastajatel olla 

võimalik kasutada käesolevas direktiivis 

sätestatud eeldust autorite ja muude 

õiguste omajate vastu ega samade teoste ja 

muude materjalide volitatud kasutajate 

vastu. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 37 

 
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 toonud 

kaasa uute ärimudelite tekke ning 

tugevdanud interneti rolli peamise 

kauplemiskohana autoriõigusega kaitstud 

sisu levitamiseks. Aastate jooksul on 

internetipõhised teenused, mis 

võimaldavad kasutajatel üles laadida 

teoseid ja teha need üldsusele 

kättesaadavaks, 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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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 37 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (37 a) Tänapäeval tarbitakse loomesisu 

rohkem kui kunagi varem. Seda 

soodustavad digiplatvormid ja 

koondusteenused. Tegemist on 

vahenditega, mis võimaldavad kultuuri- ja 

loometeostele laiemat juurdepääsu ning 

pakuvad kultuuri- ja loomemajanduse 

jaoks suurepäraseid võimalusi uute 

ärimudelite arendamiseks. Samas ei ole 

toimunud tarbimise suurenemisega 

võrreldavat kunstnike ja autorite tulude 

suurenemist. Üks selle põhjus võib olla 

vähene selgus asjaomaste internetipõhiste 

teenuste staatuse küsimuses e-kaubandust 

käsitlevate õigusnormide raames. Tuleb 

kaaluda, kuidas oleks võimalik tagada 

selle protsessi toimimises suurem 

õiguskindlus ja austus kõikide mõjutatud 

osapoolte, sealhulgas kunstnike ja 

kasutajate vastu, ning tähtis on 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 

 


