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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 38 

 
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. 

Kui infoühiskonna teenusepakkujad 

pakuvad kasutajatele teenust, et talletada 

sisu ja võimaldada üldsusel sellele juurde 

pääseda, ning kui see tegevus kujutab 

endast teabe üldsusele edastamist ja ei ole 

üksnes tehniline, automaatne ja passiivne, 

peaksid nad olema kohustatud sõlmima 

õiguste omajatega autoriõigusega kaitstud 

teoste või muu materjali puhul 

litsentsilepingud, välja arvatud juhul, kui 

nende suhtes võib kohaldada Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivis 

2000/31/EÜ34 sätestatud vastutusest 

vabastamist. 

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. 

 

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 

Selleks et tagada mis tahes litsentsilepingu 

toimimine, peaksid infoühiskonna 

teenusepakkujad, kes tegelevad aktiivselt 

ja otseselt kasutajatele võimaluse 

loomisega teoste üleslaadimiseks, teoste 

üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ja 

nende reklaamimiseks, võtma asjakohased 

ja proportsionaalsed meetmed, et tagada 

teoste või muu materjali kaitse. Selliste 

meetmete puhul tuleb järgida Euroopa 
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tehnoloogiaid. See kohustus peaks 

kehtima ka juhul, kui infoühiskonna 

teenusepakkujate suhtes võib kohaldada 
direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 sätestatud 

vastutusest vabastamist. 

Liidu põhiõiguste hartat ja nendega ei 

tohi kehtestada infoühiskonna 

teenusepakkujatele üldist kohustust 

jälgida teavet, mida nad edastavad või 

talletavad, nagu on sätestatud direktiivi 

2000/31/EÜ artiklis 15. 

_________________ _________________ 

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). 

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). 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 38 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 b) Selliste meetmete rakendamisel on 

esmatähtis koostöö infoühiskonna 

teenusepakkujate ja õiguste omajate 

vahel. Õiguste omajad peaksid 

infoühiskonna teenusepakkujate jaoks 

täpselt kindlaks määrama teosed või 

materjali, mille suhtes neil on autoriõigus. 

Teenusepakkujatega sõlmitud 

kokkulepete rakendamisel peaksid õiguste 

omajad vastutama kolmandate isikute 

nõuete eest seoses selliste teoste 

kasutamisega, mida nad on pidanud enda 

omaks. 

Or. en 
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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. 

välja jäetud 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Liikmesriigid näevad ette erandi 

õigustest, mis on sätestatud direktiivi 

2001/29/EÜ artiklis 2, direktiivi 96/9/EÜ 

artikli 5 punktis a ja artikli 7 lõikes 1 ning 

käesoleva direktiivi artikli 11 lõikes 1, 

reproduktsioonide ja väljavõtete puhul, 

mida tehakse teksti- ja andmekaeveks 

teoste või muu materjali puhul, mis on 

internetis seaduslikult kättesaadavad, 

tingimusel et õiguste omaja ei ole 

reserveerinud selliseid kasutusviise 

masinloetaval kujul. 

 Seda erandit ei kohaldata käesoleva 

direktiivi artikli 2 punkti 4 tähenduses 

ajakirjandusväljaannete teksti- ja 

andmekaeve suhtes ega 

ajakirjandusväljaandes sisalduvate teoste 

ja muu materjali teksti- ja andmekaeve 

suhtes, tingimusel et nende 

ajakirjandusväljaannete kirjastajad 

annavad erandist teada, esitades oma 

veebisaidid keskses interneti teabepunktis. 

 Sellistest teostest ja muust materjalist 

teksti- ja andmekaeve protsessi tarbeks 

tehtud reproduktsioonid ja väljavõtted 

kustutatakse kohe, kui neid enam selleks 

ei ole vaja. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Liikmesriigid näevad ette erandi 

õigustest, mis on sätestatud direktiivi 

2001/29/EÜ artiklis 2, direktiivi 96/9/EÜ 

artikli 5 punktis a ja artikli 7 lõikes 1 ning 

käesoleva direktiivi artikli 11 lõikes 1, 

reproduktsioonide ja väljavõtete puhul, 

mida teadusorganisatsioonid ja 

kultuuripärandiasutused teevad 

mittetulunduslikul alusel teksti- ja 

andmekaeveks teadusuuringute eesmärgil 

sellistest teostest või muust materjalist, 

millele nad on omandanud seadusliku 

juurdepääsu. 

 Mis tahes lepinguline säte, mis on 

vastuolus esimeses lõigus sätestatud 

erandiga, jäetakse kohaldamata. 

 Teksti- ja andmekaeve eesmärgil tehtud 

reproduktsioone ja väljavõtteid 

talletatakse turvalisel viisil. Niipea kui 

teadustegevus on lõppenud, koopiad 

kustutatakse, või kui liikmesriik otsustab 

seda võimalust kasutada, talletatakse need 

selleks määratud usaldusväärsete organite 

poolt. 

Or. en 

 


