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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 0193/2019, mille on esitanud Tšehhi kodanik Jamison Young 
mitteäriliste autoriõiguste kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt 
rakendatavate lepingutingimuste kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja väidab, et kõik autoriõiguste kollektiivse esindamise organisatsioonid 
pakuvad kunstnikele ainult eksklusiivseid lepingutingimusi, ning soovitab seetõttu vastu võtta 
ELi õigusaktid, millega kõrvaldatakse sellised kohustuslikud korraldused, nagu on tehtud 
Ameerika Ühendriikides. Ta väidab, et see vähendaks litsentsitasusid, viidates, et need on 
praegu samad kõikide uute tööde puhul, olenemata sellest kas need on majanduslikult tühised 
või üldtuntud ja avalikustatud.

2. Lubatavus

Tunnistati lubatavaks 12. juunil 2019. Komisjonil paluti anda teavet kodukorra artikli 227 
lõike 6 alusel.

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 30. augustil 2019

Euroopa Liidus on kollektiivsete õiguste õigusraamistik sätestatud direktiivis 2014/26/EL 
autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose 
internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (kollektiivsete 
õiguste teostamise direktiiv)1. See on oluline õigusakt, mille eesmärk on parandada 
kollektiivse esindamise organisatsioonide toimimist kogu ELis. 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega 
kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse 
litsentsimise kohta siseturul (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72).
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Kollektiivsete õiguste teostamise direktiivis ei ole sätestatud eeskirju, mis nõuavad, et õiguste 
omajad sõlmiksid ainuõiguslikke lepinguid kollektiivse esindamise organisatsioonidega. 
Siiski võimaldab see õiguste omajatel määrata enda valitud kollektiivse esindamise 
organisatsiooni teostama osa nende õigusi, kuid mitte kõiki õigusi, vaid ainult teatavaid 
õiguste kategooriaid, või haldama teatavat liiki teoseid nende valitud territooriumil (vt 
kollektiivsete õiguste teostamise direktiivi artikli 5 lõiget 2). See tähendab, et lepingud võivad 
olla mitteainuõigusliku iseloomuga. Kollektiivsete õiguste teostamise direktiivis sätestatakse 
ka õiguste omajate kindlad õigused lõpetada kollektiivse esindamise organisatsioonide volitus 
õiguste teostamiseks või võtta neilt osade õiguste teostamise volitus. Kollektiivsete õiguste 
teostamise direktiivis toetatakse tasakaalustatud lähenemisviisi, rõhutades, kui oluline on, „et 
õigused ja õiguste kategooriad määratakse kindlaks viisil, mis säilitab tasakaalu õiguste 
omajate vabaduse vahel käsutada oma teoseid ja muid materjale ning organisatsiooni võime 
vahel neid õigusi tõhusalt hallata, võttes eelkõige arvesse, mis kategooria õigusi 
organisatsioon haldab ja loomingulist sektorit, kus organisatsioon tegutseb“ (põhjendus 19).

Mis puudutab petitsiooni esitaja palvet sundida kollektiivse esindamise organisatsioone 
sõlmima oma liikmetega/kunstnikega lepinguid, mis ei ole ainuõiguslikud, siis ei võta 
kollektiivsete õiguste teostamise direktiiv selles konkreetses küsimuses seisukohta; kui mingi 
liikmesriigi kollektiivse esindamise organisatsioon nõuab selliste lepingute sõlmimist, siis 
tuleb kaaluda, kas see, kuidas liikmesriik kollektiivsete õiguste teostamise direktiivi rakendab, 
raskendab või takistab õiguste omaja direktiivis sätestatud valikuvõimalusi.

Seoses petitsiooni esitaja tõstatatud mureküsimusega, mille kohaselt on tasu sisu eest, mis 
pole majanduslikult oluline, sama suur, kui suurtele plaadifirmadele kuuluva sisu eest, on 
oluline märkida, et õiguste kollektiivse teostamise aluseks on õiguste haldamine kõigi õiguste 
omajate kollektiivse kasu huvides. 

Järeldus

Petitsiooni esitaja on seisukohal, et kollektiivse esindamise organisatsioonid ELis peaksid 
välja pakkuma välja ainuõiguseta volitused, mis võimaldaks nende liikmetel paralleelselt 
litsentsilepinguid sõlmida. Ta taunib peamiselt asjaolu, et ainuõigusliku mandaadi kohaselt 
küsivad kollektiivse esindamise organisatsioonid kogu sisu eest ühesugust tasu, mis 
suurendab tarbijate jaoks kulusid ja tekitab väiksematele kirjastajatele, märgistele, kunstnikele 
ja tulevastele loovisikutele probleeme, mida ta nimetab „ülekoormatud kalliks turuks“. 

Kollektiivsete õiguste teostamise direktiiv sisaldab mitut kaitsemeedet, millega püütakse 
tagada tasakaal õiguste omajate vabaduse vahel käsutada oma teoseid ja muid materjale ning 
kollektiivse esindamise organisatsiooni võime vahel neid õigusi tõhusalt hallata. Direktiivis ei 
ole midagi, mis takistaks ainuõiguseta volituste andmist ning kollektiivsete õiguste teostamise 
direktiiv pakub õiguste omajatele võimalust teostada oma õigusi individuaalselt, sealhulgas 
mitteärilisel eesmärgil, ning õigust lõpetada ja võtta tagasi nende poolt vabalt valitud 
kollektiivse esindamise organisatsioonile antud volitus teostada õigusi, õiguste kategooriaid 
või hallata eri liiki teoseid või muid reguleerimisesemeid (artikkel 5). See tähendab, et 
kollektiivsete õiguste teostamise direktiiv annab loovisikutele, kunstnikele ja kirjastajatele 
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vabaduse otsustada ise, millise õiguse nad usaldavad kollektiivse esindamise organisatsioonile 
ja milliseid õigusi nad otsustavad individuaalselt hallata. Lisaks sellele on 
mittediskrimineerimise põhimõte, mida kollektiivse esindamise organisatsioonid peavad 
järgima oma liikmete suhtes seoses tulude jaotamisega, ja kommertskasutajate suhtes seoses 
nende repertuaari litsentsimistingimustega (ühesuguseid tariife kohaldatakse sõltumata 
kasutatavast tööst), kasulik nii kasutajatele kui ka õiguste omajatele. See tagab õiguste 
omajate vahelise solidaarsuse ja annab ärivõimalusi väiksematele ja uutele tulijatele.

Kuna petitsiooni esitaja tõstatatud küsimusi on kollektiivsete õiguste teostamise direktiivi 
raames hinnatud ja käsitletud, ei näe komisjon vajadust võtta selles valdkonnas vastu uus 
õigusakt, nagu petitsiooni esitaja soovitas. 

Komisjon hindab seda küsimust siiski seoses kohustusega koostada 2021. aasta aprilliks 
kollektiivsete õiguste teostamise direktiivi kohaldamise aruanne.

4. Euroopa Komisjoni vastus (REV), mis saadi 11. novembril 2019

Petitsiooni esitaja saadetud lisateabes viidatakse teatavatele Austraalias ja Ameerika 
Ühendriikides toimivatele tavadele. Vastuseks märgib komisjon, et nende riikide 
õigusraamistik ja turukeskkond on Euroopa omadest erinevad. Üks oluline erinevus on see, et 
Ameerika Ühendriikides on vähem õiguste kollektiivse esindamise organisatsioone kui 
Euroopas ning neid reguleeritakse peamiselt konkurentsieeskirjade alusel.


