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LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärk on parandada esitajate, eelkõige stuudiomuusikute sotsiaalset olukorda, 
võttes arvesse, et üha rohkem esitajaid elab kauem kui nende esituste kaitseks praegu ette 
nähtud 50-aastane periood.

Ulatuslik fonogrammitootmine sai alguse 1950. aastatel. Kui midagi ette ei võeta, jääb 
järgmise 10 aasta jooksul kaitseta üha suurem hulk aastatel 1957–1967 salvestatud ja välja 
antud esitusi. Kui esitajate fonogrammidele salvestatud esitus jääb kaitseta, kaotab kõigis 
suuremates liikmesriikides umbes 7000 ning väiksemates liikmesriikides vastavalt väiksem 
hulk esitajaid kogu sissetuleku, mille moodustavad lepingulised autoritasud ning esituste 
ülekandmise, samuti aga baarides ja diskoteekides üldsusele edastamise eest esitatavad 
seadusjärgsed tasunõuded.

See mõjutab põhiesitajaid (kes saavad autoritasu), eriti aga tuhandeid anonüümseid 
stuudiomuusikuid (kes ei saa autoritasu ning sõltuvad täielikult seadusjärgsetest tasunõuetest), 
kes on viiekümnendate aastate lõpus ja kuuekümnendatel aastatel osalenud fonogrammide 
salvestamisel ning loovutanud oma ainuõigused fonogrammitootjale ühekordse tasu (nn 
väljaostutasu) eest. Nad ei saaks siis enam ringhäälingusaadetes ülekandmise ja üldsusele 
edastamise eest makstavat „ühekordset õiglast tasu”, mida ei saa fonogrammitootjale 
loovutada.

Arvamuse koostaja toetab igati komisjoni ettepanekut, millega võimaldatakse esitajatele ja 
fonogrammitootjatele pikemaajalise tulu saamist, ning eriti klausleid, mis käivad 20%-lise 
sissenõude kohta, ning „võta või jäta” klauslit, mis kõik tagavad, et esitajad, eriti 
stuudiomuusikud, saavad tähtaja pikendamisest märkimisväärset kasu ja nende õigused on 
hästi kaitstud.

Arvamuse koostaja usub, et kahe miljoni euro suurune tootjatele määratud piirmäär ei ole 
vajalik, sest see võib takistada mõnel esitajal saada sissetulekut, mida nad vajavad, seega 
soovitab ta selle välja jätta. Samamoodi tuleks välja jätta esitajate õigustest ilmajätmise 
ettepanek, kuna see võib asetada esinejad ja esitajad rahaliselt ebasoodsasse olukorda.

Arvamuse koostaja toetab puhastulu kasutamist 20%-lise sissenõude arvestamisel, millega 
tagatakse see, et tootjad saavad fonogrammi tähtaja pikendamise haldamisega otseselt seotud 
õigustatud kulud maha arvata. Esitajatele õiglase ja stabiilse tasu saamise kindlustamiseks 
peab olema tagatud, et ainult otseselt seotud kulud arvatakse maha.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Uus tehnoloogia võimaldab 
fonogrammide digitaalset levitamist 
seaduslikele sidusteenustele. See hõlmab 
ka vanu fonogramme ja loob 
müügivõimalusi vähem populaarsete 
fonogrammide jaoks, millest saavad tulu 
vanemad ja vähem kuulsad esitajad.

Selgitus

Autoriõigusega seotud õiguste kaitse tähtaja pikendamine suurendab plaadifirmade stiimulit 
oma teoste digiteerimiseks. Luuakse sidusteenused, mis loovad paljude salvestiste puhul uued 
väljakutsed ning esitajatele uued sissetulekuallikad. Lisaks tagab vanemate fonogrammide 
digiteerimine sissetuleku eakatele või vähem kuulsatele esitajale, kes saavad kasu nn 
pikaajalisest müügist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

   (5 b) Euroopa Parlament palub 
komisjonil algatada mõju hindamine, mis 
on sarnane muusikasektoris 
korraldatuga, et kaaluda, kas on vajadust 
pikendada praegu audiovisuaalsektoris 
(esitajad, tootjad ja 
ringhäälinguorganisatsioonid) kehtiva 
kaitse tähtaega.

Selgitus

Põhimõtteliselt tuleks tunnustada kõikide esitajate loomingulist panust ning see peaks 
direktiivis kajastuma. Aga kuna Euroopa Komisjon ei ole korraldanud mõjuhinnangut 
esinejate kaitse tähtaja pikendamise võimalike tagajärgede osas teistes sektorites, ei ole 
praeguses etapis pikendamine mõistlik. Seega on komisjon saanud siinjuures volituse viia läbi 
audiovisuaalsektori mõjuhinnang.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Esimene täiendav üleminekumeede ei 
tohi põhjustada väikestele ja keskmise 
suurusega fonogrammitootjatele 
ebaproportsionaalset halduskoormust.
Seepärast peab liikmesriikidel olema 
õigus kehtestada erandeid teatavate 
fonogrammitootjate suhtes, kes lähtuvalt 
fonogrammide kaubanduslikul eesmärgil 
kasutamisega seotud aastasissetulekust 
kuuluvad väikeste või keskmise suurusega 
fonogrammitootjate hulka.

välja jäetud

Selgitus

Kuna täiendavat üleminekumeedet (20%) arvestatakse puhastulust, siis ei teki väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE) ebaproportsionaalseid kulusid, seega kõikidele 
esitajatele sellest rahast kasu saamise tagamiseks on mõistlik meedet nende suhtes kohaldada.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes 
niisugustele esitajatele, kelle esitus on 
salvestatud fonogrammile ning kes on 
loovutanud oma õigused 
fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. 
Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha 
tuleks vähemalt kord aastas jagada 
individuaalselt „kõrvalesitajatele“. 
Liikmesriigid võivad nõuda, et nimetatud 
raha jagamine tehtaks ülesandeks esitajate 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele. Kui raha jagamine on 
usaldatud kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, võib kohaldada
mittejaotatava tulu suhtes kehtivaid 

(13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes 
niisugustele esitajatele, kelle esitus on 
salvestatud fonogrammile ning kes on 
loovutanud oma õigused 
fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. 
Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha 
tuleks vähemalt kord aastas jagada 
individuaalselt „kõrvalesitajatele”. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et 
nimetatud raha jagamine tehtaks 
ülesandeks esitajate kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele. 
Mittejaotatava tulu suhtes võib kohaldada
kehtivaid riiklikke sätteid. UNESCO 
kultuurilise mitmekesisuse 
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riiklikke sätteid. ülddeklaratsioonis esitatud põhimõtetest 
lähtudes peavad kultuurilise 
mitmekesisuse säilitamisel mängima 
peamist rolli kollektiivse esindamise 
organisatsioonid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teine täiendav üleminekumeede peaks 
tagama, et esitaja saab esituse 
salvestusega seotud õigused tagasi, kui 
fonogrammitootja ei paku piisaval hulgal 
müügiks niisuguse fonogrammi koopiaid, 
mis juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks 
pikendatud, oleks muutunud üldsusele 
kättesaadavaks, või ei tee sellist
fonogrammi üldsusele kättesaadavaks.
Sellisel juhul peaks fonogrammitootja 
õiguste kaitse tähtaeg lõppema, et ei tekiks 
olukorda, kus need õigused eksisteerivad 
samaaegselt esitaja õigustega esituse 
salvestusele, kui neid enam ei loovutata 
ega anta üle fonogrammitootjale.

(15) Teine täiendav üleminekumeede peaks 
tagama, et kui fonogrammitootja ei paku 
enam piisaval hulgal müügiks vähemalt
ühte fonogrammi versiooni, mis juhul, kui 
kaitse tähtaega ei oleks pikendatud, oleks 
muutunud üldsusele kättesaadavaks, või ei 
tee enam vähemalt ühte niisuguse
fonogrammi versiooni üldsusele 
kättesaadavaks, võib esitaja 
fonogrammitootjalt seda nõuda, ning kui 
tootja ei täida nõuet mõistliku aja jooksul, 
võib esitaja lõpetada õiguste loovutamise 
lepingu seoses asjaomase esituse 
salvestusega.

Selgitus

On asjakohane, et fonogrammitootjad peavad tegema kõnealuse fonogrammi ühe versiooni 
üldsusele piisaval hulgal kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Lisaks peaks tagama 
üleminekumeede, et fonogrammi kaitse 
lõpeb, kui seda ei ole pärast kaitse tähtaja 
pikendamist teatava ajavahemiku jooksul 
üldsusele kättesaadavaks tehtud, kuna 

(16) Lisaks peaks tagama 
üleminekumeede, et fonogrammi kaitse 
lõpeb, kui seda ei ole pärast kaitse tähtaja 
pikendamist teatava ajavahemiku jooksul 
üldsusele kättesaadavaks tehtud, kuna 
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õiguste omanikud ei kasuta fonogrammi, 
või seepärast, et fonogrammitootja või 
esitaja asukohta või isikut ei ole võimalik 
tuvastada Kui pärast õiguste tagastamist ei 
ole esitaja mõistliku tähtaja jooksul 
fonogrammi, mis tähtaja lõppedes 
muutuks üldsusele kättesaadavaks, 
üldsusele kättesaadavaks teinud, lõpeb nii 
fonogrammi kui ka salvestusega seotud 
õiguste kaitse tähtaeg.

õiguste omanikud ei kasuta fonogrammi, 
või seepärast, et fonogrammitootja või 
esitaja asukohta või isikut ei ole võimalik 
tuvastada.

Selgitus

„Võta või jäta” klausel on koostatud esitajate õiguste kaitsmiseks ja selleks, et 
fonogrammitootjad ei saaks neid õigusi ebaõiglaselt piirata. See saavutatakse põhjendusega 
15 ja põhjenduses 16 sisalduvatest lisameetmetest ei ole esitajatele täiendavat kasu ning 
paljudel juhtudel jäävad esitajad seetõttu kaotajateks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Täiendavate üleminekumeetmete 
hulka kuulub kohustuslik esitajate ja 
fonogrammitootjate õiguste kollektiivne 
teostamine seoses ringhäälinguettevõtjate 
niisuguste raadio- või telesaadete 
tellitavate teenustega, mille lahutamatuks 
osaks on õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammidelt pärit muusika.
Kõnealune õiguste kollektiivse haldamise 
süsteem täiendab õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammide levitamise tasustamise 
korda, mis on sätestatud direktiivi 
2006/115/EÜ artikli 8 lõikes 2, ning 
tagab, et kogu õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammide kaitse tähtaja jooksul 
saavad asjaomased esitajad ja 
fonogrammitootjad õiglase osa 
ringhäälingutoodete tellitud kasutamise 
eest saadud tasust.

Muudatusettepanek 8
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
ettepanekuga esitajate õiguste kaitsmise 
tähtaja pikendamise kohta kaasneksid 
õigusesätted, millega pakutakse esitajatele 
kaitset õiglaste lepingutingimuste kujul 
õiguste üleandmise või loovutamise kohta.

Selgitus

Ei ole vaja ühtlustada ELi tasandil lepingutingimusi õiguste üleandmise või loovutamise 
kohta; siiski tuleks juhtida liikmesriikide tähelepanu asjaolule, et tavaliselt ei ole 
stuudiomuusikutel tegelikku positsiooni lepingu üle peetavatel läbirääkimistel ning seetõttu 
on niisuguste lepingute tingimused enamasti ühepoolsed.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha, et 
fonogrammitootjaid, kelle tulu nimetatud 
tasu maksmisele eelnenud aastal ei ületa 
2 miljoni euro suurust miinimummäära, 
ei ole kohustatud loovutama vähemalt 20 
protsenti tulust, mida ta on nimetatud tasu 
maksmisele eelnenud aastal teeninud 
niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

välja jäetud
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Selgitus

Kuna täiendavat üleminekumeedet (20%) arvestatakse puhastulust, siis ei teki väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE) ebaproportsionaalseid kulusid, seega kõikidele 
esitajatele sellest rahast kasu saamise tagamiseks on mõistlik meedet nende suhtes kohaldada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja 
millises ulatuses võib kehtestada lõikes 3 
osutatud täiendava tasu saamise õiguse 
haldamise kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt.

5. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 3 
osutatud täiendava tasu saamise õigust
haldavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid.

Selgitus

On oluline, et kollektiivse esindamise organisatsioonid jaotaksid esitajate nimel kogutud tasu 
võimalikult täpselt ja individuaalsel alusel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid jaotavad kõnealuse tasu 
individuaalsel alusel ning võttes arvesse 
iga esitaja esituste kasutamist.

Selgitus

On oluline, et kollektiivse esindamise organisatsioonid jaotaksid esitajate nimel kogutud tasu 
võimalikult täpselt ja individuaalsel alusel.

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Pidades silmas õiguste haldamist, mis 
on seotud õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammidelt pärit muusikat 
sisaldavaid raadio- ja telesaateid 
edastavate ringhäälinguettevõtjate tellitud 
teenustega, tagavad liikmesriigid, et 
esitajate ja fonogrammitootjate õigusi 
niisuguseks kasutuseks loa andmiseks või 
sellest keeldumiseks võib kasutada üksnes 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
kaudu, mis on loodud kõnealuste 
fonogrammide edastamise eest saadud 
tasu kogumiseks ja jaotamiseks.

Selgitus

Esinejate ja fonogrammide tootja kaitse tähtaja pikendamine suurendab raadio- ja 
teleringhäälingu haldusprobleeme nende tellitava toodanguga seotud vältimatute õiguste, 
eelkõige nende arhiivide õiguste tagamisel. Selleks et saavutada nii tõhus õiguste haldamine, 
nagu seda soovitatakse 2001. aasta autoriõiguse direktiivi põhjenduses 26, kui ka kõikide 
õiguse omajate õiglane osa ringhäälingutoodete tellitud kasutamisel, on asjakohane 
nimetatud tasustamise korda kõnealuse kasutusviisi osas täiendada kohustusliku kollektiivse 
litsentsisüsteemiga.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval 

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja enam 
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hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega 
tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, 
võib esitaja loovutamise või üleandmise 
lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab 
mitme esitaja esituste salvestust, võivad 
esitajad loovutamise või üleandmise 
lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui 
loovutamise või üleandmise leping on 
vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb.

piisaval hulgal vähemalt fonogrammi ühe 
versiooni koopiaid müügiks ega tee 
fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib sellele ligi 
pääseda enda valitud kohas ja enda valitud 
ajal, võib esitaja tootjalt seda nõuda, ning 
kui tootja ei täida kõnealust nõuet 
mõistliku aja jooksul, võib esitaja seoses 
kõnealuse fonogrammiga õiguste 
loovutamise lepingu lõpetada.

Selgitus

On asjakohane, et fonogrammitootjad peavad tegema kõnealuse fonogrammi ühe versiooni 
üldsusele piisaval hulgal kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üks aasta pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi 
üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga 
või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, 
et isik võib neile ligi pääseda enda valitud 
kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja 
fonogrammiga ning esitajate salvestusega 
seotud õiguste kaitse tähtaeg.”

välja jäetud

Selgitus

„Võta või jäta“ klausel on koostatud esitajate õiguste kaitsmiseks ja selleks, et 
fonogrammitootjad ei saaks neid õigusi ebaõiglaselt piirata. See saavutatakse artikli 10, lõike 
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1, esimese lõiguga ja teises lõigus sisalduvatest lisameetmetest ei ole esitajatele täiendavat 
kasu ning paljudel juhtudel jäävad esitajad seetõttu kaotajateks.
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