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LÜHISELGITUS

Direktiivi ettepanek on osa Euroopa digitaalarengu tegevuskavast. Avaliku sektori valduses 
olevat teavet saab kasutada digitaalse infosisuga seotud toodete ja teenuste arendamisel, kuid 
selle suurt majanduskasvu soodustavat potentsiaali on liikmesriigid seni vähe kasutanud.

Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle, mis tuleb õigel ajal, sest me 
oleme jõudnud info ja teadmiste internetist andmete internetini.

Direktiivi sisu osas soovib arvamuse koostaja oma lühiselgituses rõhutada järgmisi punkte:

1. Direktiivi reguleerimisala
Tuleks lisada, et dokumendid, millele liikmesriikide õigusaktide kohaselt on isikuandmete 
kaitse eesmärgil juurdepääs keelatud, jäetakse direktiivi reguleerimisalast välja.

2. Mõisted
Taaskasutamise soodustamiseks tuleks avaliku sektori valduses olev teave teha 
kättesaadavaks tehnoloogianeutraalsel masinloetaval kujul. Kui vähegi võimalik, tuleks 
vältida seda, et dokumentide töötlemiseks on vaja spetsiifilist tehnoloogiat.

3. Tasu
Tasu küsimus on avaliku sektori valduses oleva teabe edukaks taaskasutamiseks 
võtmetähtsusega. Kui tasu on liiga kõrge, on digitaalse infosisuga seotud uute toodete ja 
teenuste arendamise kallidus ettevõtete, eriti idufirmade ja VKEde jaoks takistavaks 
asjaoluks. Teisalt saavad teatavad avaliku sektori asutused osa tuludest oma 
intellektuaalomandi õiguste kasutamisest. 

Arvamuse koostaja on teadlik sellest, et tasakaal tuleb saavutada kahe eesmärgi vahel: ühelt 
poolt avaliku sektori valduses oleva teabe ulatuslikum taaskasutamine ja teisalt teatavate 
avaliku sektori asutuste avalike teenuste rahastamine. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku 
säilitada teatavate avaliku sektori asutuste ning raamatukogude, muuseumide ja arhiivide 
jaoks võimalus võtta dokumentide paljundamisest ja kättesaadavaks tegemisest tulenevaid 
piirkulusid ületavat tasu, toetudes objektiivsetele, läbipaistvatele ja kontrollitavatele 
kriteeriumidele ning tingimusel, et selle kiidab heaks avaliku sektori valduses oleva teabe 
taaskasutamise küsimustes pädev riiklik asutus. 

4. Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise üle järelevalvet teostav sõltumatu 
asutus
Arvamuse koostaja on seisukohal, et uue haldusasutuse loomine ei ole avaliku sektori 
valduses oleva teabe taaskasutamise üle järelevalve teostamiseks vajalik. Liikmesriigid 
võivad määrata selle ülesande mõnele juba olemasolevale asutusele.

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiivis 2003/98/EÜ tuleks seetõttu 
sätestada liikmesriikide selge kohustus teha 
kõik üldiselt kättesaadavad dokumendid 
taaskasutatavaks. Kuna selline kohustus 
kujutab endast dokumentide autorite 
intellektuaalomandi õiguste piiramist, 
peaks selline seos juurdepääsuõiguse ja 
kasutusõiguse vahel piirduma sellega, mis 
on otseselt vajalik kohustuse kehtestamise 
eesmärkide saavutamiseks. Sellega seoses 
tuleks direktiivi 2003/98/EÜ 
reguleerimisalast välja jätta dokumendid, 
mille intellektuaalomandi õigused 
kuuluvad kolmandatele isikutele, võttes 
arvesse liidu õigusakte ning liikmesriikide 
ja liidu rahvusvahelisi kohustusi, eelkõige 
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse 
konventsioonist ning intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide lepingust 
(TRIPS-leping) tulenevaid kohustusi. Kui 
raamatukogude (sh ülikoolide 
raamatukogude), muuseumide või 
arhiivide valduses olev dokument, mida 
kaitsevad endiselt intellektuaalomandi 
õigused, kuulus algselt kolmandale 
isikule, tuleks seda dokumenti käesoleva 
direktiivi rakendamisel pidada 
dokumendiks, mille intellektuaalomandi 
õigused kuuluvad kolmandatele isikutele.

(7) Direktiivis 2003/98/EÜ tuleks seetõttu 
sätestada liikmesriikide selge kohustus teha 
kõik üldiselt kättesaadavad dokumendid 
taaskasutatavaks. Kohustus ei kehti 
dokumentide kohta, millele juurdepääs on 
liikmesriikides kehtiva juurdepääsukorra 
kohaselt keelatud, ning käesolevas 
direktiivis ette nähtud erandite kohta.

Or. fr
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Võttes arvesse ELi ja liikmesriikide 
õigusakte ning ELi rahvusvahelisi 
kohustusi, eelkõige Berni kirjandus- ja 
kunstiteoste kaitse konventsioonist ning 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingust (TRIPS-
leping) tulenevaid kohustusi, tuleks 
direktiivi 2003/98/EÜ reguleerimisalast 
välja jätta dokumendid, mille 
intellektuaalomandi õigused kuuluvad 
kolmandatele isikutele. Kui 
raamatukogude (sh ülikoolide 
raamatukogude), muuseumide või 
arhiivide valduses olev dokument, mida 
kaitsevad endiselt intellektuaalomandi 
õigused, kuulus algselt kolmandale 
isikule, tuleks seda dokumenti käesoleva 
direktiivi rakendamisel pidada 
dokumendiks, mille intellektuaalomandi 
õigused kuuluvad kolmandatele isikutele.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Direktiivi reguleerimisala laiendatakse 
raamatukogudele (sh ülikoolide 
raamatukogud), muuseumidele ja 
arhiividele. Direktiivi ei kohaldata muude 
kultuuriasutuste suhtes, nagu ooperi- ja 
balletiteatrid või teatrid ega ka nende 
juurde kuuluvate arhiivide suhtes.

(10) Direktiivi reguleerimisala laiendatakse 
raamatukogudele (sh ülikoolide 
raamatukogud), muuseumidele ja 
arhiividele. Direktiivi ei kohaldata muude 
kultuuriasutuste suhtes, nagu ooperi- ja 
balletiteatrid või teatrid ja nende juurde
kuuluvad arhiivid, ega avalik-õiguslike 
ringhäälinguorganisatsioonide suhtes.
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Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Taaskasutamise soodustamiseks 
peaksid avaliku sektori asutused tegema 
dokumendid kättesaadavaks masinloetaval 
kujul, võimaluse ja vajaduse korral koos 
nende metaandmetega, ning sellises 
vormingus, mis tagab koostalitlusvõime, 
näiteks töödeldes neid viisil, mis on 
kooskõlas ruumiandmete kokkusobivuse ja 
kasutatavuse nõudeid reguleerivate 
põhimõtetega vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. 
aasta direktiivile 2007/2/EÜ, millega 
rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete 
infrastruktuur (INSPIRE).

(11) Taaskasutamise soodustamiseks 
peaksid avaliku sektori asutused tegema 
dokumendid kättesaadavaks 
tehnoloogianeutraalsel masinloetaval 
kujul, võimaluse ja vajaduse korral koos 
nende metaandmetega, ning sellises 
vormingus, mis tagab koostalitlusvõime, 
näiteks töödeldes neid viisil, mis on 
kooskõlas ruumiandmete kokkusobivuse ja 
kasutatavuse nõudeid reguleerivate 
põhimõtetega vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. 
aasta direktiivile 2007/2/EÜ, millega 
rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete 
infrastruktuur (INSPIRE).

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kui dokumentide taaskasutamise eest 
võetakse tasu, peaks see põhimõtteliselt 
piirduma dokumentide paljundamisest ja
levitamisest tulenevate piirkuludega, välja 
arvatud juhul, kui kõrgemad tasud on 
erandkorras põhjendatud objektiivsete, 
läbipaistvate ja kontrollitavate 
kriteeriumidega. Eelkõige tuleks arvesse 
võtta vajadust mitte takistada selliste 
avaliku sektori asutuste normaalset 
toimimist, kes katavad olulise osa oma 

(12) Kui dokumentide taaskasutamise eest 
võetakse tasu, tuleks see kehtestada 
objektiivsete, läbipaistvate ja 
kontrollitavate kriteeriumide alusel, mis 
tagavad võrdse kohtlemise. Tasu peaks 
põhimõtteliselt piirduma dokumentide 
paljundamisest ja kättesaadavaks 
tegemisest tulenevate piirkuludega. 
Sellegipoolest tuleks arvesse võtta vajadust 
mitte takistada selliste avaliku sektori 
asutuste normaalset toimimist, kes katavad 
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avalik-õiguslike ülesannete täitmisega 
seotud tegevuskuludest oma 
intellektuaalomandi õiguste kasutamisega.
Dokumentide taaskasutamise eest tasu 
võtval avaliku sektori asutusel peaks olema 
kohustus tõendada, et tasud on kulupõhised 
ja vastavad asjaomastele piirangutele.

olulise osa oma avalik-õiguslike ülesannete 
täitmisega seotud tegevuskuludest oma 
intellektuaalomandi õiguste kasutamisega.
Neil asutustel peaks olema lubatud võtta
dokumentide paljundamisest ja 
kättesaadavaks tegemisest tulenevaid 
piirkulusid ületavat tasu, mis võimaldab 
saavutada mõistliku 
investeeringutasuvuse. Tasu tuleks 
kehtestada objektiivsete, läbipaistvate ja 
kontrollitavate kriteeriumide alusel, mis 
tagavad võrdse kohtlemise. Dokumentide
taaskasutamise eest tasu võtval avaliku 
sektori asutusel peaks olema kohustus 
tõendada, et tasud on kulupõhised ja 
vastavad asjaomastele piirangutele.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Dokumendi taaskasutamisega seoses 
võivad avaliku sektori asutused kehtestada 
võimaluse korral taaskasutajatele 
tingimusi, näiteks nõuda allika 
äramärkimist. Avaliku sektori teabe 
taaskasutamise litsentsidega tuleks igal 
juhul kehtestada taaskasutamisele 
võimalikult vähe piiranguid. Siin võib olla
oluline roll ka veebis kättesaadavatel 
avatud litsentsidel, mis annavad suuremad 
taaskasutamise õigused ilma 
tehnoloogiliste, rahaliste ja geograafiliste 
piiranguteta ning põhinevad avatud 
andmevormingutel. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid soodustama valitsuse avatud 
litsentside kasutamist.

(13) Dokumendi taaskasutamisega seoses 
võivad avaliku sektori asutused kehtestada 
võimaluse korral taaskasutajatele 
tingimusi, näiteks nõuda allika 
äramärkimist. Avaliku sektori teabe 
taaskasutamise litsentsidega tuleks igal 
juhul kehtestada taaskasutamisele 
võimalikult vähe piiranguid. Siin peaks 
olema oluline roll ka veebis 
kättesaadavatel avatud litsentsidel, mis 
annavad suuremad taaskasutamise õigused 
ilma tehnoloogiliste, rahaliste ja 
geograafiliste piiranguteta ning põhinevad 
avatud andmevormingutel. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid soodustama valitsuse 
avatud litsentside kasutamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks, et nõuetekohaselt rakendada 
käesoleva direktiivi mõningaid aspekte, 
nagu õiguskaitsevahendid, tasu võtmise 
põhimõtete ja aruandluskohustuse täitmine, 
on vaja, et järelevalvet teostaksid 
sõltumatud asutused, kes on avaliku 
sektori teabe taaskasutamise küsimustes 
pädevad. Liidu tasandi strateegiate 
kooskõla tagamiseks tuleks edendada 
sõltumatute asutuste vahelist koostööd, 
vahetades eelkõige teavet parimate tavade 
ja andmete taaskasutamise poliitika kohta.

(14) Selleks, et nõuetekohaselt rakendada 
käesoleva direktiivi mõningaid aspekte, 
nagu õiguskaitsevahendid, tasu võtmise 
põhimõtete ja aruandluskohustuse täitmine, 
on vaja, et järelevalvet teostaksid asutused, 
kes on avaliku sektori teabe taaskasutamise 
küsimustes pädevad. Liikmesriigid 
määravad avaliku sektori teabe
taaskasutamise küsimustes pädevad 
asutused.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) On vaja tagada, et liikmesriigid (vt 
põhjendus 19) esitavad komisjonile 
aruande avaliku sektori teabe 
taaskasutamise ulatuse, kõnealuse teabe 
kättesaadavaks tegemise tingimuste ja
sõltumatu asutuse töö kohta. Liidu tasandi 
strateegiate kooskõla tagamiseks tuleks 
edendada sõltumatute asutuste vahelist 
koostööd, vahetades eelkõige teavet 
parimate tavade ja andmete taaskasutamise 
poliitika kohta.

(17) On vaja tagada, et liikmesriigid (vt 
põhjendus 19) esitavad komisjonile 
aruande avaliku sektori teabe 
taaskasutamise ulatuse, kõnealuse teabe 
kättesaadavaks tegemise tingimuste ja
avaliku sektori teabe taaskasutamise 
küsimustes pädeva asutuse töö kohta.
Liidu tasandi strateegiate kooskõla 
tagamiseks tuleks edendada sõltumatute 
asutuste vahelist koostööd, vahetades 
eelkõige teavet parimate tavade ja andmete 
taaskasutamise poliitika kohta.

Or. fr
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) dokumentide suhtes, mis on haridus- ja 
teadusasutuste, näiteks uurimisasutuste,
sealhulgas vajaduse korral teadusuuringute 
tulemuste edastamiseks loodud 
organisatsioonide, koolide ja ülikoolide 
(välja arvatud ülikoolide raamatukogud 
seoses muude dokumentidega kui 
teadustöö dokumendid, mida kaitsevad 
kolmandate isikute intellektuaalomandi 
õigused) valduses ning”;

(e) dokumentide suhtes, mis on haridus- ja 
teadusasutuste, sealhulgas teadusuuringute 
tulemuste edastamiseks loodud 
organisatsioonide, koolide ja ülikoolide 
(välja arvatud ülikoolide raamatukogud 
seoses muude dokumentidega kui 
teadustöö dokumendid, mida kaitsevad 
kolmandate isikute intellektuaalomandi 
õigused) valduses ning”;

Or. fr

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 3
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) dokumentide suhtes, millele 
liikmesriikide õigusaktide kohaselt on 
isikuandmete kaitse eesmärgil juurdepääs 
keelatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 2 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „masinloetav” – digitaalsed dokumendid 
on piisavalt struktureeritud, nii et 
tarkvararakendused suudavad 
usaldusväärselt tuvastada üksikuid 
faktiväiteid ja nende sisemist struktuuri.”.

6. „masinloetav” – digitaalsed dokumendid 
on struktureeritud, nii et 
tarkvararakendused suudavad neid 
tehnoloogianeutraalselt usaldusväärselt 
tuvastada ja huvipakkuvaid andmeid välja 
lugeda.

Or. fr

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt 2
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – viimane lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Õiguskaitsevahendid hõlmavad 
läbivaatamise võimalust sellise sõltumatu
asutuse poolt, kellele on antud 
reguleerimisalased erivolitused seoses 
avaliku sektori teabe taaskasutamisega
ning kelle otsused on asjaomasele avaliku 
sektori asutusele siduvad.”.

„Õiguskaitsevahendid hõlmavad 
läbivaatamise võimalust asutuse poolt 
seoses avaliku sektori teabe 
taaskasutamisega, kelle otsused on 
asjaomasele avaliku sektori asutusele 
siduvad.”.

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt 1
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandjuhtudel, eelkõige juhul, kui 
avaliku sektori asutused katavad olulise osa 
oma avalik-õiguslike ülesannete täitmisega 
seotud tegevuskuludest oma 

2. Juhul, kui avaliku sektori asutused 
katavad osa oma avalik-õiguslike 
ülesannete täitmisega seotud 
tegevuskuludest oma intellektuaalomandi 
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intellektuaalomandi õiguste kasutamise 
arvel, võidakse avaliku sektori asutustel 
lubada võtta dokumentide taaskasutamise 
eest piirkulusid ületavat tasu, kooskõlas 
objektiivsete, läbipaistvate ja 
kontrollitavate kriteeriumidega, tingimusel 
et see on üldsuse huvides ja selle kiidab 
heaks artikli 4 lõikes 4 osutatud sõltumatu
asutus, ilma et see piiraks käesoleva artikli 
lõigete 3 ja 4 kohaldamist.”

õiguste kasutamise arvel, võidakse avaliku 
sektori asutustel lubada võtta dokumentide 
taaskasutamise eest piirkulusid ületavat 
tasu, kooskõlas objektiivsete, läbipaistvate 
ja kontrollitavate kriteeriumidega, 
tingimusel et see on üldsuse huvides ja 
selle kiidab heaks artikli 4 lõikes 4 
osutatud asutus, ilma et see piiraks 
käesoleva artikli lõigete 3 ja 4 
kohaldamist.”

Or. fr

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt 1
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Olenemata lõigetest 1 ja 2 võivad 
raamatukogud (sh ülikoolide 
raamatukogud), muuseumid ja arhiivid 
nende valduses olevate dokumentide 
taaskasutamise eest võtta piirkulusid 
ületavat tasu.

3. Olenemata lõigetest 1 ja 2 võivad 
raamatukogud (sh ülikoolide 
raamatukogud), muuseumid ja arhiivid 
nende valduses olevate dokumentide 
taaskasutamise eest võtta piirkulusid 
ületavat tasu kooskõlas objektiivsete, 
läbipaistvate ja kontrollitavate 
kriteeriumidega ja tingimusel, et selle 
kiidab heaks artikli 4 lõikes 4 osutatud 
asutus.

Or. fr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et taaskasutamiseks 
kättesaadavate dokumentide keeltevahelise 
otsingu hõlbustamiseks on olemas 
praktilised vahendid, näiteks eelistatavalt 
veebis kättesaadavad ja masinloetavas 
vormingus sisuloetelud põhidokumentidest 
koos asjaomaste metaandmetega, ning 
portaalid, mis on seotud detsentraliseeritud 
loenditega.”.

Liikmesriigid tagavad, et taaskasutamiseks 
kättesaadavate dokumentide keeltevahelise 
otsingu hõlbustamiseks on olemas 
praktilised vahendid, näiteks eelistatavalt 
veebis kättesaadavad ja 
tehnoloogianeutraalses masinloetavas 
vormingus sisuloetelud põhidokumentidest 
koos asjaomaste metaandmetega, ning 
portaalid, mis on seotud detsentraliseeritud 
loenditega.”.
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