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Arvamuse esitamine seoses autoriõiguse direktiivide ülevõtmisega  
 
 
Lugupeetud Kärt Nemvalts! 
 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab Justiitsministeeriumit 
autoriõiguse direktiivide ülevõtmisega seotud õigusloome varajases etapis kaasamise 
eest.   
 
Alljärgnevalt Kaubanduskoja kommentaarid seoses direktiividega. 
 
1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/790, 17. aprill 2019, mis 
käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul ning 
millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 2001/29/EÜ (DSM direktiiv) 
 
Peame oluliseks, et nimetatud direktiivi nõuete Eesti õigusesse ülevõtmisel kasutataks 
võimalust rakendada nii vähe piiranguid kui võimalik. Näiteks ärilisel eesmärgil toimuv 
teksti- ja andmekaeve, mida direktiiv kohustab võimaldama igaühele ja mistahes 
eesmärgil seaduslikult kättesaadavatest teostest ja muust materjalist, v.a. juhul, kui 
õiguste omajad ei ole seda õigust konkreetse teoste või muu materjali osas piiranud. 
Oluline on, et nimetatud nõue võetaks üle selliselt, et see seaks ärilisel eesmärgil 
toimuvale teksti- ja andmekaevele võimalikult vähe piiranguid. Samuti on oluline, et 
nende suhtes, keda direktiiv käsitleb veebisisu jagamise teenuse osutajatena ja kelle 
puhul on täidetud direktiivis toodud ettevõtte vanuse, aastakäibe ja unkaalsete 
kasutajate piirmäära kriteeriumid, säilitataks kõik direktiiviga võimaldatavad leebemad 
sisu kontrolli nõuded. 
 
2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/789, 17. aprill 2019, millega 
kehtestatakse ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning 
televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja 
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nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ja muudetakse direktiivi 93/83/EMÜ 
(CabSat2 direktiiv) 
 
Kuna CabSat2 direktiiv toob sisse uue kontseptsiooni „otseedastus“, siis on oluline, et 
see võetaks siseriiklikkusse õigusesse üle võimalikult selgelt ning üheselt mõistetavana, 
eelkõige et ei tekiks arusaamatust ega vastuolu autoriõiguse seaduses kasutatavate 
mõistetega „edastamine“ ja „taasedastamine“. 
 
Ühtlasi anname teada, et tutvustasime kavandatavat läbi Kaubanduskoja infokandjate 
oma liikmetele. 
 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Mait Palts 
Peadirektor  
 
 
Koostanud: Heikki Võsu heikki.vosu@koda.ee 604 0071 


