ARTIKKEL 13
ARTIKKEL 13 MÕJUALA:
Veebiplatvormid, mis pakuvad juurdepääsu suurele
hulgale autoriõigusega kaitstud sisule, mille laadisid üles
kasutajad ja mida platvorm korrastab ja reklaamib tulu
eesmärgil.

ARTIKKEL 13 TEEB ERANDI
JÄRGMISTELE TEENUSTELE:
1. Mitteärilised veebientsüklopeediad
2. Mitteärilised teadus- või haridusrepositooriumid

VASTUTUS:

3. Avatud tarkvara arendus- ja jagamisplatvormid

Platvormid edastavad sisu avalikkusele. Vastutuse
piirang, mille kehtestab e-äri direktiivi artikkel 14, siin
ei kehti.

5. Veebikaubanduse platvormid

LITSENTSILEPPED (Väärtuslõhe):
Et teha kõik teosed kättesaadavaks, peavad platvormid
tegema kõik võimaliku, et sõlmida litsentsilepingud kõigi
autoriõiguse valdajatega ja kõigi esindusühingutega,
mis võivad lepingust ka keelduda. Need lepingud
katavad ka mittetulunduslike kasutajate sisu. Ilma
lepinguta sõltub platvormi vastutuse määr selle
külastatavusest, käibest ja vanusest.

4. Elektroonilised sideteenused
6. B2B pilveteenused
7. Isiklikuks otstarbeks kasutatavad pilveteenused

Hoiatus: erandid kehtivad teenustele, mitte
sisule. Vaba litsentsiga teos, mis tõstetakse
Vikipeediast teisele, artikkel 13 mõjualusele
platvormile, muutub ka ise mõjualuseks. Punkt 7
kehtib üksnes isikliku kasutamise kohta.

ILMA LITSENTSITA
PARIM VÕIMALIK PINGUTUS

TEADE JA MAHAVÕTMINE
Platvorm eemaldab kiiresti sisu, millest õiguste valdaja on
teavitanud. Mahavõtmine peab olema põhjendatav.

(KOHUSTUS TAGADA KÄTTESAAMATUS)
Õiguste valdajate antava olulise ja vajaliku info alusel peavad
kõik kaitstud autoriõigusega teosed olema kättesaamatud.
Artikkel ei maini üleslaadimisﬁltreid, kuid platvorm peab
järgima oma valdkonna parimat hoolsustava. Filtreerimine
on nende tehniliste reageeringute paratamatu osa.

Platvorm peab näitama, et on andnud oma parima
vältimaks loata teoste tulevast üleslaadimist. Selleks peab
platvorm järgima oma valdkonna parimat hoolsustava.

Läbikukkumise korral: karistus
autoriõiguse rikkumise eest

Platvormid, mil on
>5 miljoni unikaalse
külastaja kuus

TEADE JA MAHAJÄTMINE

Koostöö platvormi ja õiguste valdajate vahel ei tohi takistada kasutajate
legaalselt üles- laaditud sisu kättesaadavust, mis on kaetud autoriõiguse
eranditega (tsitaadid, arvustused, paroodia, pastišš jts). Artikkel 13 muudab
sisukustutuse tööstuslikuks, kuid jääb võimalus eraviisiliseks edasikaebuseks.
Inimlik ülevaatus on kohustuslik, kuid alles selles etapis, mitte automaatse
ﬁltreerimise ajal.

ÜLDISE FILTREERIMISKOHUSTUSE KEELD
Platvormid, mis on
vanemad kui 3 aastat VÕI
aastakäibega
>10 miljonit eurot

ÜLESLAADIMISFILTER

Miinimumreeglid kõigile
platvormidele

Platvorm peab olema teinud parima võimaliku pingutuse, et
omandada teoste kasutusluba kõigilt õiguste valdajatelt ja
autorite esindusühingutelt.

KASUTAJATE KAITSE

Autoriõiguse direktiiv viitab e-kaubanduse direktiivi artiklis 15 kehtestatud
üldise jälgimiskohustuse keelule. Euroopa Kohtu järgi ei või ELi riikide kohtud
anda välja kohtumäärusi, mis nõuavad ﬁltrisüsteemi paigaldamist, mis:
1) on suunatud infole, mida majutavad majutusplatvormi serverites kasutajad;
2) rakendub valimatult kõigile kasutajatele;
3) toimib ennetava meetmena;
4) on ainuüksi majutusteenuse pakkuja kulu;
5) toimib piiramatu aja.
Euroopa Kohus ei langetanud otsust hüpoteetilise juhtumi kohta, kus neist
kriteeriumitest puudub vaid üks (nt ﬁltreerimisnõue üheks aastaks). Senised
kohtulahendid ei keela platvormidel juurutada üldisi ﬁltreid, vältimaks kohtuasju,
mis põhinevad artiklil 13.

