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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.

Selleks et tagada mis tahes litsentsilepingu 
nõuetekohane toimimine, peaksid 
võrgusisuteenuse pakkujad, kes pakuvad 
aktiivselt ja otseselt kasutajatele võimalusi 
teoste üleslaadimiseks, teoste üldsusele 
kättesaadavaks tegemiseks ja nende 
reklaamimiseks, võtma asjakohased ja 
proportsionaalsed meetmed, et tagada 
teoste või muu materjali kaitse. Sellised 
meetmed peaksid olema kooskõlas 
inimõiguste ülddeklaratsiooni ja 
liikmesriikide põhiseadustega ning 
nendega ei tohiks kehtestada 
võrgusisuteenuse pakkujatele üldist 
kohustust jälgida teavet, mida nad 
edastavad või talletavad. Nendes 
asjakohastes ja proportsionaalsetes 
meetmetes tuleks kokku leppida pärast 
ulatuslikku konstruktiivse ja läbipaistva 
dialoogi ja koostöö protsessi liikmesriikide 
võrgusisuteenuse pakkujate, 
kasutajaõigusi esindavate 
organisatsioonide ning autoreid, loojaid 
ja teisi õiguste omajaid esindavate 
organisatsioonide vahel.
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(45 a) Käesoleva direktiiviga tagatakse 
tagasiulatuva jõu puudumise põhimõte. 
Seetõttu tuleb võtta meetmeid, et tagada 
liikmesriigi kehtiva õigusraamistiku 
selliste sätete ülimuslikkus, mis pakuvad 
autoritele, loojatele, esitajatele ja 
kasutajatele suuremat kaitset, või pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist 
kehtestatavate liikmesriigi suuremat 
kaitset pakkuvate õigusraamistiku sätete 
ülimuslikkus.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13
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Kaitstud sisu kasutamine infoühiskonna 
teenusepakkujate poolt, kes talletavad ja 

teevad kättesaadavaks suure hulga teoseid 
ja muud materjali, mis on üles laaditud 

kasutajate poolt

Kaitstud sisu kasutamine internetipõhise 
sisujagamisteenuse pakkujate poolt

1. Infoühiskonna teenusepakkujad, 
kes talletavad ja võimaldavad avalikkuse 
juurdepääsu suurele hulgale teostele või 
muule materjalile, mis on üles laaditud 
kasutajate poolt, võtavad koostöös õiguste 
omajatega meetmed, et tagada õiguste 
omajatega nende teoste või muu materjali 
kasutamiseks sõlmitud lepingute 
toimimine või vältida oma teenuste kaudu 
selliste teoste või muu materjali 
kättesaadavust, mille on õiguste omajad 
koostöös teenusepakkujatega kindlaks 
määranud. Kõnealused meetmed, näiteks 
tõhusate sisutuvastustehnoloogiate 
kasutamine, peavad olema asjakohased ja 
proportsionaalsed. Teenusepakkujad 
annavad õiguste omajatele asjakohast 
teavet meetmete kasutuselevõtu ja 
toimimise kohta ning, kui see on 
asjakohane, annavad aru teoste ja muu 
materjali tuvastamise ja kasutamise kohta.

1. Internetipõhise sisujagamisteenuse 
pakkujad, kes talletavad ja võimaldavad 
avalikkuse juurdepääsu suurele hulgale 
teostele või muule materjalile, mis on üles 
laaditud kasutajate poolt, võtavad koostöös 
õiguste omajatega asjakohaseid ja 
proportsionaalseid meetmeid, et tagada 
õiguste omajatega nende teoste või muu 
materjali kasutamiseks sõlmitud 
litsentsilepingute toimimine või vältida 
oma teenuste kaudu selliste teoste või muu 
materjali kättesaadavust, mille on õiguste 
omajad koostöös teenusepakkujatega 
kindlaks määranud. Nendes asjakohastes 
ja proportsionaalsetes meetmetes tuleks 
kokku leppida pärast ulatuslikku 
konstruktiivse ja läbipaistva dialoogi ja 
koostöö protsessi liikmesriikide 
internetipõhise sisujagamisteenuse 
pakkujate, kasutajaõigusi esindavate 
organisatsioonide ning autoreid, loojaid 
ja teisi õiguste omajaid esindavate 
organisatsioonide vahel. Need meetmed ei 
tohi ühelgi viisil ohustada õigust 
kultuurilisele loomingule ja selle 
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kasutamisele ega sõnavabadust, samuti ei 
tohi need endast kujutada väiklast täpsust 
ega digitsensuuri. Teenusepakkujad 
annavad õiguste omajatele, autoritele, 
loojatele, näitlejatele või esitajatele ja 
kasutajatele kogu vajaliku teabe meetmete 
kasutuselevõtu ja toimimise kohta ning 
üksikasjalikud andmed teoste ja muu 
materjali tuvastamise ja kasutamise kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud teenusepakkujad võtavad 
kasutusele kaebuste lahendamise ja kahju 
hüvitamise mehhanismid, mis on 
kasutajatele kättesaadavad vaidluste 
korral punktis 1 osutatud meetmete üle.

2. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
korral punktis 1 osutatud meetmete üle on 
asjaomastele osalistele kättesaadavad 
kaebuste lahendamise ja kahju 
hüvitamise mehhanismid.

2 a. Õiguste omajatega sõlmitud 
litsentsilepingud tagavad autoritele, 
loojatele ja kunstnikele, näitlejatele ja 
esitajatele õiglase tasu. Liikmesriigid 
keskenduvad selliste meetmete 
koostamisele ja konsolideerimisele, mis 
kaitsevad nõrgemaid osalisi – autoreid, 
loojaid, näitlejaid või esitajaid ja 
kasutajaid – ning muudavad materiaalse 
kasu saajad tulemuslikult vastutavaks 
autoriõiguse ja seotud õigustega kaitstud 
sisu jagamise ja internetti üleslaadimise 
teel saadud lisandväärtuse ebaseadusliku 
omastamise eest.

3. Vajaduse korral edendavad 
liikmesriigid koostööd infoühiskonna 
teenusepakkujate ja õiguste omajate vahel 
sidusrühmade dialoogi kaudu, et teha 
kindlaks parimad tavad, nagu 
asjakohased ja proportsionaalsed 
sisutuvastustehnoloogiad, võttes muu 
hulgas arvesse teenuste olemust, 
tehnoloogiate kättesaadavust ja nende 
tõhusust tehnika arengu valguses.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 17a
Tagasiulatuva jõu puudumise põhimõte

Tagatakse tagasiulatuva jõu puudumise 
põhimõte. Seetõttu tuleb võtta meetmeid, 
et tagada liikmesriigi kehtiva 
õigusraamistiku selliste sätete 
ülimuslikkus, mis pakuvad autoritele, 
loojatele, näitlejatele või esitajatele ja 
kasutajatele suuremat kaitset, või pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist 
kehtestatavate liikmesriigi suuremat 
kaitset pakkuvate õigusraamistiku sätete 
ülimuslikkus.
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