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Muudatusettepanek 56
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õigustega kaitstud infosisu ning seotud 
teenuste, sealhulgas raamatute, 
audiovisuaaltoodangu ja salvestatud 
muusika levitamine eeldavad õiguste 
litsentsimist autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste omajate, näiteks 
autorite, esitajate, tootjate ja kirjastajate 
poolt. Tavaliselt on õiguste omajatel 
võimalus valida oma õiguste individuaalse 
või kollektiivse teostamise vahel. 
Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 
teostamine hõlmab litsentside andmist 
kasutajatele, litsentsisaajate kontrollimist ja 
õiguste kasutuse järelevalvet, autoriõiguse 
ja sellega kaasnevate õiguste rakendamist, 
õiguste kasutamisest saadava tulu kogumist 
ja õiguste omajatele nende saadaolevate 
summade jaotamist. Kollektiivse 
esindamise organisatsioonid võimaldavad 
õiguste omajatel saada tasu kasutuse eest, 
mida õiguste omajatel endil ei ole võimalik 
kontrollida ega mõjutada, sealhulgas 
kasutuse eest välismaistel turgudel. Lisaks 
sellele on organisatsioonidel tähtis 
ühiskondlik ja kultuuriline roll kultuuriliste 
väljendusviiside mitmekesisuse 
edendajatena, sest nad võimaldavad turule 
pääseda ka kõige väiksemal ja vähem 
populaarsel repertuaaril. ELi toimimise 
lepingu artikli 167 kohaselt peab liit 
võtma oma tegevuses arvesse eri 
kultuuriaspekte eriti selleks, et 
respekteerida ja edendada oma kultuuride 
mitmekesisust.

(2) Autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õigustega kaitstud infosisu ning seotud 
teenuste, sealhulgas raamatute, 
audiovisuaaltoodangu ja salvestatud 
muusika levitamine eeldavad õiguste 
litsentsimist autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste omajate, näiteks 
autorite, esitajate, tootjate ja kirjastajate 
poolt. Tavaliselt on õiguste omajatel 
võimalus valida oma õiguste individuaalse 
või kollektiivse teostamise vahel. 
Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 
teostamine hõlmab litsentside andmist 
kasutajatele, litsentsisaajate kontrollimist ja 
õiguste kasutuse järelevalvet, autoriõiguse 
ja sellega kaasnevate õiguste rakendamist, 
õiguste kasutamisest saadava tulu kogumist 
ja õiguste omajatele nende saadaolevate 
summade jaotamist. Kollektiivse 
esindamise organisatsioonid võimaldavad 
õiguste omajatel saada tasu kasutuse eest, 
mida õiguste omajatel endil ei ole võimalik 
kontrollida ega mõjutada, sealhulgas 
kasutuse eest välismaistel turgudel. Lisaks 
sellele on organisatsioonidel tähtis 
ühiskondlik ja kultuuriline roll kultuuriliste 
väljendusviiside mitmekesisuse 
edendajatena, sest nad võimaldavad turule 
pääseda ka kõige väiksemal ja vähem 
populaarsel repertuaaril.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide teenused õiguste 
omajatele ja kasutajatele on vajalikud 
Euroopa kultuurimaastiku arendamiseks 
ja toetamiseks ning kultuuriliselt 
mitmekesise loomemajanduse kasvuks. 
Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
toetavad loomeinimesi, arendades tähtsat 
ühiskondlikku ja kultuuritegevust ning 
tagades nõudliku või vähem populaarse 
repertuaari ja uute artistide turulepääsu.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) ELi toimimise lepingu artikli 167 
kohaselt peab liit võtma oma tegevuses 
arvesse eri kultuuriaspekte eriti selleks, et 
austada ja edendada oma kultuuride 
mitmekesisust. Järelikult peaksid 
liikmesriigid hoidma alal, austama ja 
edendama kultuurilist mitmekesisust. 
Kollektiivse esindamise organisatsioonidel 
on praegu ja ka edaspidi tähtis roll 
kultuuriliste väljendusviiside 
mitmekesisuse edendajatena, sest nad 
võimaldavad turule pääseda ka kõige 
väiksemal ja vähem populaarsel 
repertuaaril ning osutavad õiguste 
omajate ja üldsuse heaks sotsiaal-, 
kultuuri- ja haridusteenuseid.
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Or. en

Muudatusettepanek 59
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidus asutatud kollektiivse 
esindamise organisatsioonid peavad 
teenuseosutajatena täitma siseriiklikke 
nõudeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivile 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul, mille eesmärk on luua 
õigusraamistik, et tagada 
asutamisvabadus ja teenuste vaba 
liikumine liikmesriikide vahel. See eeldab, 
et kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel peaks olema vabadus 
osutada oma teenuseid piiriüleselt, 
esindada teistes liikmesriikides elavaid või 
seal asutatud õiguste omajaid või anda 
litsentse teistes liikmesriikides elavatele 
või seal asutatud kasutajatele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 60
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidus asutatud kollektiivse 
esindamise organisatsioonid peavad 
teenuseosutajatena täitma siseriiklikke 
nõudeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivile 2006/123/EÜ teenuste kohta 

välja jäetud
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siseturul, mille eesmärk on luua 
õigusraamistik, et tagada 
asutamisvabadus ja teenuste vaba 
liikumine liikmesriikide vahel. See eeldab, 
et kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel peaks olema vabadus 
osutada oma teenuseid piiriüleselt, 
esindada teistes liikmesriikides elavaid või 
seal asutatud õiguste omajaid või anda 
litsentse teistes liikmesriikides elavatele 
või seal asutatud kasutajatele.

Or. de

Muudatusettepanek 61
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidus asutatud kollektiivse esindamise 
organisatsioonid peavad teenuseosutajatena 
täitma siseriiklikke nõudeid vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta direktiivile 
2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul, 
mille eesmärk on luua õigusraamistik, et 
tagada asutamisvabadus ja teenuste vaba 
liikumine liikmesriikide vahel. See eeldab, 
et kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel peaks olema vabadus
osutada oma teenuseid piiriüleselt, 
esindada teistes liikmesriikides elavaid või 
seal asutatud õiguste omajaid või anda 
litsentse teistes liikmesriikides elavatele 
või seal asutatud kasutajatele.

(3) Liidus asutatud kollektiivse esindamise 
organisatsioonid peavad teenuseosutajatena 
täitma siseriiklikke nõudeid vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta direktiivile 
2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul, 
mille eesmärk on luua õigusraamistik, et 
tagada asutamisvabadus ja teenuste vaba 
liikumine liikmesriikide vahel. See eeldab, 
et kollektiivse esindamise organisatsioonid 
peaksid saama osutada oma teenuseid 
piiriüleselt, esindada teistes liikmesriikides 
elavaid või seal asutatud õiguste omajaid 
või anda litsentse teistes liikmesriikides 
elavatele või seal asutatud kasutajatele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide asutused saavad ikkagi kollektiivse esindamise organisatsioonid heaks kiita 
enne seda, kui nad võivad tegutsema hakata.
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Muudatusettepanek 62
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesolevas direktiivis on kindlaks 
määratud vajalik alammäär, et saavutada 
teenuste vaba liikumine siseturul. Selle 
direktiiviga ei sekkuta meetmetesse, mille 
liikmesriigid võtavad kooskõlas ühenduse 
õigusega selleks, et kaitsta või edendada 
kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning 
kunstnike huvisid kaitsvaid 
sotsiaalpoliitilisi eesmärke. „Olulise 
avaliku huviga seotud põhjuste” mõiste, 
millele viidatakse käesoleva direktiivi 
teatavates sätetes, võttis kasutusele 
Euroopa Kohus oma kohtupraktikas 
seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitega 43 ja 49 ning mõiste võib 
edaspidi veel muutuda. See hõlmab 
vähemalt järgmisi käesoleva direktiivi 
jaoks tähtsaid põhjusi: sotsiaalpoliitika 
eesmärgid, teenuse saajate kaitse, 
intellektuaalomandi kaitse, 
kultuuripoliitika eesmärgid, riigikeele 
edendamine, riigi ajaloo- ja kunstipärandi 
säilitamine.

Or. de

Muudatusettepanek 63
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide toimimise alaste riiklike 

(4) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide toimimise alaste riiklike 
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eeskirjade vahel on märkimisväärseid 
erinevusi, eelkõige seoses 
organisatsioonide läbipaistvusega ning 
aruandluskohuslusega oma liikmete ja 
õiguste omajate ees. Lisaks raskustele, 
millega välismaised õiguste omajad oma 
õiguste teostamisel kokku puutuvad, ja 
kogutud tulude liiga sageli puudulikule 
finantshaldusele põhjustavad kollektiivse 
esindamise organisatsioonide toimimisega 
seotud probleemid autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste ebatõhusat kasutust 
siseturul ning see toob ühtviisi kahju nii 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
liikmetele, õiguste omajatele kui ka 
kasutajatele. Nimetatud tegevusraskusi ei 
teki sõltumatutel õiguste teostamise 
teenuse osutajatel, kes tegutsevad õiguste 
omajate esindajatena, teostades nende 
õigusi ärilistel alustel, ja kelle suhtes 
õiguste omajad ei teosta liikmeõigusi.

eeskirjade vahel on märkimisväärseid 
erinevusi, eelkõige seoses 
organisatsioonide läbipaistvusega ning 
aruandluskohuslusega oma liikmete ja 
õiguste omajate ees. Lisaks raskustele, 
millega välismaised õiguste omajad oma 
õiguste teostamisel kokku puutuvad, ja 
kogutud tulude liiga sageli puudulikule 
finantshaldusele põhjustavad kollektiivse 
esindamise organisatsioonide toimimisega 
seotud probleemid autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste ebatõhusat kasutust 
siseturul ning see toob ühtviisi kahju nii 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
liikmetele, õiguste omajatele kui ka 
kasutajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide toimimise alaste riiklike 
eeskirjade vahel on märkimisväärseid 
erinevusi, eelkõige seoses 
organisatsioonide läbipaistvusega ning 
aruandluskohuslusega oma liikmete ja 
õiguste omajate ees. Lisaks raskustele, 
millega välismaised õiguste omajad oma 
õiguste teostamisel kokku puutuvad, ja 
kogutud tulude liiga sageli puudulikule 
finantshaldusele põhjustavad kollektiivse 
esindamise organisatsioonide toimimisega 
seotud probleemid autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste ebatõhusat kasutust 

(4) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide toimimise alaste riiklike 
eeskirjade vahel on märkimisväärseid 
erinevusi, eelkõige seoses 
organisatsioonide läbipaistvusega ning 
aruandluskohuslusega oma liikmete ja 
õiguste omajate ees. Lisaks raskustele, 
millega välismaised õiguste omajad oma 
õiguste teostamisel kokku puutuvad, ja 
kogutud tulude liiga sageli puudulikule 
finantshaldusele põhjustavad kollektiivse 
esindamise organisatsioonide toimimisega 
seotud probleemid autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste ebatõhusat kasutust 
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siseturul ning see toob ühtviisi kahju nii 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
liikmetele, õiguste omajatele kui ka 
kasutajatele. Nimetatud tegevusraskusi ei 
teki sõltumatutel õiguste teostamise 
teenuse osutajatel, kes tegutsevad õiguste 
omajate esindajatena, teostades nende 
õigusi ärilistel alustel, ja kelle suhtes 
õiguste omajad ei teosta liikmeõigusi.

siseturul ning see toob ühtviisi kahju nii 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
liikmetele, õiguste omajatele kui ka 
kasutajatele. Nimetatud tegevusraskusi ei 
teki sõltumatutel õiguste teostamise 
teenuse osutajatel, kes tegutsevad õiguste 
omajate esindajatena, teostades nende 
õigusi ärilistel alustel, ja kelle suhtes 
õiguste omajad ei teosta liikmeõigusi, 
eeldusel et nad ei konkureeri otseselt 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidega õiguste omajate 
saadaolevate summade kogumise ja 
jaotamise valdkonnas. Sellistel juhtudel ei 
kehti liikmete isevastutuse ja kontrolli 
kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada, et autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste omajad saaksid 
juhul, kui nende õigusi teostatakse 
kollektiivselt, siseturust täielikku kasu, ja 
selleks, et nende vabadust oma õigusi 
teostada ei kahjustataks, tuleb kollektiivse 
esindamise organisatsioonide 
asutamisdokumentides sätestada 
vajalikud tagatised. Lisaks sellele ei tohiks 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
õiguste omajaid vastavalt direktiivile 
2006/123/EÜ õiguste teostamise teenuste 
osutamisel otseselt ega kaudselt 
diskrimineerida nende kodakondsuse, 
elukoha või asutamiskoha alusel.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada, et autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste omajad saaksid 
juhul, kui nende õigusi teostatakse 
kollektiivselt, siseturust täielikku kasu, ja 
selleks, et nende vabadust oma õigusi 
teostada ei kahjustataks, tuleb kollektiivse 
esindamise organisatsioonide 
asutamisdokumentides sätestada vajalikud 
tagatised. Lisaks sellele ei tohiks 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
õiguste omajaid vastavalt direktiivile 
2006/123/EÜ õiguste teostamise teenuste 
osutamisel otseselt ega kaudselt 
diskrimineerida nende kodakondsuse, 
elukoha või asutamiskoha alusel.

(8) Selleks et tagada, et autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste omajad saaksid 
juhul, kui nende õigusi teostatakse 
kollektiivselt, siseturust täielikku kasu, ja 
selleks, et nende vabadust oma õigusi 
teostada ei kahjustataks mitte mingil juhul, 
tuleb kollektiivse esindamise 
organisatsioonide asutamisdokumentides 
sätestada vajalikud tagatised. Lisaks sellele 
ei tohiks kollektiivse esindamise 
organisatsioonid õiguste omajaid vastavalt 
direktiivile 2006/123/EÜ õiguste 
teostamise teenuste osutamisel otseselt ega 
kaudselt diskrimineerida nende 
kodakondsuse, elukoha või asutamiskoha 
alusel. Mis tahes otsest või kaudset 
diskrimineerimist eelmiste litsentside, 
repertuaari mahu või eeldatava käibe 
alusel tuleb vältida.

Or. de

Selgitus

Igasugust otsest või kaudset diskrimineerimist tuleb vältida.

Muudatusettepanek 67
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Vabadus kollektiivse teostamise 
teenuseid piiriüleselt osutada ja tarbida 
eeldab, et õiguste omajad saavad vabalt 
valida kollektiivse esindamise 

(9) Vabadus kollektiivse teostamise 
teenuseid piiriüleselt osutada ja tarbida 
eeldab, et õiguste omajad saavad vabalt 
valida kollektiivse esindamise 
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organisatsiooni, kes teostab nende õigusi, 
näiteks avaliku esitamise või 
ringhäälinguõigust, või õiguste 
kategooriaid, nagu interaktiivne 
edastamine üldsusele, tingimusel, et 
kollektiivse esindamise organisatsioon juba 
teostab kõnealuseid õigusi või õiguste 
kategooriaid. See tähendab, et õiguste 
omajad saavad oma õigusi või õiguste 
kategooriaid kollektiivse esindamise 
organisatsioonidelt hõlpsalt tagasi võtta ja 
need kas osaliselt või täielikult teise 
kollektiivse esindamise organisatsiooni või 
üksuse hoolde anda või talle üle kanda, 
sõltumata kollektiivse esindamise 
organisatsiooni või õiguste omaja elukoha-
või kodakondsusjärgsest liikmesriigist. Ka 
kollektiivse esindamise organisatsioonid, 
kes haldavad eri liiki teoseid ja muud 
materjali, nagu kirjandus-, muusika- või 
fotograafiateosed, peaksid eri liiki teoste ja 
muu materjali haldamisel õiguse omajatele 
sellist paindlikkust võimaldama. 
Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
peaksid õiguste omajaid kõnealusest 
valikuvõimalusest teavitama ja 
võimaldama neil seda võimalikult hõlpsalt 
teostada. Käesoleva direktiiviga ei tohiks 
piirata õiguste omajate võimalusi oma 
õigusi, sealhulgas mittekaubandusliku 
kasutuse eesmärgil, ise teostada.

organisatsiooni, kes teostab nende õigusi, 
näiteks avaliku esitamise või 
ringhäälinguõigust, või õiguste 
kategooriaid, nagu interaktiivne 
edastamine üldsusele, tingimusel, et 
kollektiivse esindamise organisatsioon juba 
teostab kõnealuseid õigusi või õiguste 
kategooriaid. See tähendab, et õiguste 
omajad saavad oma õigusi või õiguste 
kategooriaid kollektiivse esindamise 
organisatsioonidelt hõlpsalt tagasi võtta ja 
need kas osaliselt või täielikult teise 
kollektiivse esindamise organisatsiooni või 
üksuse hoolde anda või talle üle kanda, 
sõltumata kollektiivse esindamise 
organisatsiooni või õiguste omaja elukoha-
või kodakondsusjärgsest liikmesriigist. Ka 
kollektiivse esindamise organisatsioonid, 
kes haldavad eri liiki teoseid ja muud 
materjali, nagu kirjandus-, muusika- või 
fotograafiateosed, peaksid eri liiki teoste ja 
muu materjali haldamisel õiguse omajatele 
sellist paindlikkust võimaldama. 
Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
peaksid õiguste omajaid kõnealusest 
valikuvõimalusest teavitama ja 
võimaldama neil seda võimalikult hõlpsalt 
teostada. Käesolev direktiiv peaks kaitsma 
ja suurendama õiguste omajate võimalusi 
oma õigusi, sealhulgas mittekaubandusliku 
kasutuse eesmärgil, ise teostada.

Or. de

Selgitus

Käesolev direktiiv peaks kaitset tugevdama.

Muudatusettepanek 68
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Majanduslike ainuõiguste ise 
teostamine, mida esineb sageli 
audiovisuaalsektoris, on kooskõlas ka 
siseturu eesmärkidega, sest see koondab 
kasutamisõigused tootja kätte ja vähendab 
seega võimalikku killustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Direktiivi sätete rakendamisel tuleks 
arvestada iga sektori eripära. Eelkõige 
tuleks direktiivis võtta arvesse asjaolu, et 
audiovisuaalsektoris, mida üldjuhul 
iseloomustab tasakaalustamata suhe 
autorite ja tootjate vahel, on eelistatud 
kollektiivne teostamine, tagamaks 
autoritele õiglast hüvitist. Seetõttu peavad 
kollektiivse esindamise organisatsioonid, 
mis haldavad autoriõigusi 
audiovisuaalteoste valdkonnas, suutma 
prognoosida õiguste haldamise 
rühmaluba, sõltumata kategooriatest. 
Samuti peaks olema lubatud piiritleda 
autorite tagasivõtmise tingimused, 
sedavõrd kui see on vajalik, et tagada 
nende halduskulude jagamise ülesande 
täitmine kõigi autorite, kaitse ja 
kultuurilise mitmekesisuse edendamise 
ning õiguskindluse kasutajate kasuks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 70
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmesus peaks põhinema 
objektiivsetel ja mittediskrimineerivatel 
kriteeriumidel, sealhulgas kirjastajate 
puhul, kellel on õiguste kasutamise lepingu 
alusel õigus saada osa kollektiivse 
esindamise organisatsiooni teostatavatest 
õigustest saadavast tulust ning koguda 
kõnealust tulu kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt.

(10) Kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmesus peaks põhinema 
objektiivsetel ja mittediskrimineerivatel 
kriteeriumidel, sealhulgas õiguste omajate 
ühenduste, nagu teised kollektiivse 
esindamise organisatsioonid või õiguste 
omajate ametiühingud, ja kirjastajate 
puhul, kellel on õiguste kasutamise lepingu 
alusel õigus saada osa kollektiivse 
esindamise organisatsiooni teostatavatest 
õigustest saadavast tulust ning koguda 
kõnealust tulu kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonidelt eeldatakse, et nad 
tegutsevad oma liikmete parimates 
huvides. Seetõttu on oluline näha ette 
süsteemid, mis võimaldavad kollektiivse 
esindamise organisatsioonide liikmetel 
teostada oma liikmeõigusi 
organisatsioonide otsustusprotsessides 
osalemise kaudu. Eri kategooria liikmete 
esindatus otsustusprotsessis peaks olema 
õiglane ja tasakaalus. Kollektiivse 
esindamise organisatsiooni liikmete 
üldkoosoleku korraldamise sätestamata 
jätmine võib vähendada kõnealuse

(11) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid peaksid tegutsema nende 
esindatavate õiguste omajate parimates 
ühishuvides. Seetõttu on oluline näha ette 
süsteemid, mis võimaldavad kollektiivse 
esindamise organisatsioonide liikmetel 
teostada oma liikmeõigusi 
organisatsioonide otsustusprotsessides 
osalemise kaudu. Otsustusprotsessis eri 
kategooria liikmete, nagu tootjate või 
esitajate esindatus peaks olema õiglane ja 
tasakaalus. Kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmete üldkogu
korraldamise sätestamata jätmine võib 



PE508.268v01-00 14/108 AM\933267ET.doc

ET

üldkoosoleku eeskirjade tõhusust. Seega 
on vaja tagada, et üldkoosolek kutsutakse 
kokku korrapäraselt vähemalt kord aastas 
ja et kollektiivse esindamise 
organisatsiooni kõige olulisemad otsused 
tehakse üldkoosolekul.

vähendada kõnealuse üldkogu eeskirjade 
tõhusust. Seega on vaja tagada, et üldkogu
kutsutakse kokku korrapäraselt vähemalt 
kord aastas ja et kollektiivse esindamise 
organisatsiooni kõige olulisemad otsused 
tehakse üldkogul.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liikmetel peaks olema 
lubatud üldkoosolekul osaleda ja hääletada; 
nimetatud õiguste teostamise suhtes võib 
kohaldada üksnes õiglasi ja 
proportsionaalseid kitsendusi. 
Hääletamisõiguse teostamise peaks tegema 
lihtsaks.

(12) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liikmetel peaks olema 
lubatud üldkoosolekul osaleda ja hääletada; 
nimetatud õiguste teostamise suhtes võib 
kohaldada üksnes õiglasi ja 
proportsionaalseid kitsendusi. 
Hääletamisõiguse teostamise peaks tegema 
lihtsaks ja võimaluse korral viima selle 
läbi elektrooniliselt.

Or. de

Muudatusettepanek 73
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liikmetel peaks olema 
lubatud üldkoosolekul osaleda ja 
hääletada; nimetatud õiguste teostamise 
suhtes võib kohaldada üksnes õiglasi ja 
proportsionaalseid kitsendusi.
Hääletamisõiguse teostamise peaks tegema 

(12) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liikmed võivad
üldkoosolekul osaleda ja hääletada. 
Aktiivse ja passiivse hääletamisõiguse 
teostamise peaks kõikidele liikmetele
tegema lihtsaks.
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lihtsaks.

Or. de

Selgitus

Liikmeid ei tohi jagada eri kategooriatesse, kõikidel liikmetel peaks olema võrdne üldine 
hääletusõigus ning võimalus seda kergesti teostada.

Muudatusettepanek 74
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmed peaksid saama osaleda 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
haldamise järelevalves. Selleks peaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
kehtestama oma organisatsioonilisele 
struktuurile kohase järelevalvefunktsiooni 
ja võimaldama liikmetel olla esindatud 
organis, kes kõnealust funktsiooni täidab. 
Selleks et vältida väiksemate kollektiivse 
esindamise organisatsioonide liigset 
koormamist, ja selleks, et muuta 
käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused proportsionaalseks, peaksid 
liikmesriigid juhul, kui nad peavad seda 
vajalikuks, saama jätta väikseimad 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
kõrvale kohustusest korraldada kõnealune 
järelevalvefunktsioon.

(13) Liikmed peaksid saama osaleda 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
haldamise järelevalves. Selleks peaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
kehtestama oma organisatsioonilisele 
struktuurile kohase järelevalvefunktsiooni 
ja võimaldama liikmetel olla esindatud 
organis, kes kõnealust funktsiooni täidab. 
Selleks et kooskõlas parema õigusloome 
kohustustega vältida väiksemate 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
liigset koormamist, ja selleks, et muuta 
käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused proportsionaalseks, peaksid 
liikmesriigid jätma väikseimad kollektiivse 
esindamise organisatsioonid kõrvale 
kohustusest korraldada kõnealune 
järelevalvefunktsioon.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas parema õigusloomega ja komisjoni kohustustega on liikmesriikidel lubatud jätta 
mikro-majandusüksused kõrvale teatud potentsiaalselt koormavatest nõuetest.
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Muudatusettepanek 75
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmed peaksid saama osaleda 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
haldamise järelevalves. Selleks peaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
kehtestama oma organisatsioonilisele 
struktuurile kohase järelevalvefunktsiooni 
ja võimaldama liikmetel olla esindatud 
organis, kes kõnealust funktsiooni täidab. 
Selleks et vältida väiksemate kollektiivse 
esindamise organisatsioonide liigset 
koormamist, ja selleks, et muuta 
käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused proportsionaalseks, peaksid 
liikmesriigid juhul, kui nad peavad seda 
vajalikuks, saama jätta väikseimad 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
kõrvale kohustusest korraldada kõnealune 
järelevalvefunktsioon.

(13) Liikmed peaksid saama osaleda 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
haldamise järelevalves. Selleks peaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
kehtestama oma organisatsioonilisele 
struktuurile kohase järelevalvefunktsiooni 
ja võimaldama liikmete eri kategooriatel
olla esindatud samaväärsel viisil organis, 
kes kõnealust funktsiooni täidab. Selleks et 
vältida väiksemate kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liigset koormamist, ja 
selleks, et muuta käesolevast direktiivist 
tulenevad kohustused proportsionaalseks, 
peaksid liikmesriigid juhul, kui nad peavad 
seda vajalikuks, saama jätta väikseimad 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
kõrvale kohustusest korraldada kõnealune 
järelevalvefunktsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kui õiguste omajate saadaolevaid 
summasid ei ole võimalik jaotada, sest
kollektiivse esindamise organisatsioon ei 
suuda teha kindlaks õiguste omajate 
isikut ja asukohta, oleks see kollektiivse 
esindamise organisatsioonide jaoks 
antistiimul, sest nad ei otsiks tõelisi 
õiguste omajaid nii hoolsalt, kui 
ebaõnnestumise korral lubatakse neil 
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raha endale jätta ja kasutada seda muudel 
eesmärkidel. Kuna kultuuripoliitika eest 
on esmavastutus liikmesriikidel, on õige, 
et jagamata jäänud raha makstakse fondi, 
mille on selleks eesmärgiks loonud ja 
mida haldab liikmesriik, kus raha koguti. 
Edaspidi vastutab fond kõigi välja 
ilmunud õiguste omajate nõuete eest. 
Peale selle otsustab iga liikmesriik, kuidas 
kasutada fondi raha seonduvatel 
eesmärkidel, näiteks maksed välja 
ilmunud õiguste omajatele vastavalt 
direktiivile 2012/28/EL orbteoste teatavate 
lubatud kasutusviiside kohta, meie 
kultuuripärandi digiteerimine ja 
taastamine ning kultuurilise 
mitmekesisuse edendamine.

Or. en

Selgitus

Vt muudetud artikli 12 lõiget 2.

Muudatusettepanek 77
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kuna õiguste omajatel on õigus saada 
tasu oma õiguste kasutamise eest, on 
oluline, et kõikide mahaarvamiste üle, mis 
ei ole haldustasud või riigi õigusaktidega 
nõutavad mahaarvamised, otsustaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
liikmed ja et kõnealuste organisatsioonide 
tegevus oleks õiguste omajate suhtes 
nimetatud mahaarvamist käsitlevate 
eeskirjade osas läbipaistev. Kõigil 
kõnealustel õiguste omajatel peaks olema 
mittediskrimineerival viisil juurdepääs 
kõigile nimetatud mahaarvamistega 

(16) Kuna õiguste omajatel on õigus saada 
tasu oma õiguste kasutamise eest, on 
oluline, et kõikide mahaarvamiste üle, mis 
ei ole haldustasud või riigi õigusaktidega 
nõutavad mahaarvamised, näiteks 
sotsiaalsetel, kultuurilistel või hariduslikel 
eesmärkidel tehtavate mahaarvamiste üle,
otsustaksid kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liikmed ja et kõnealuste 
organisatsioonide tegevus oleks õiguste 
omajate suhtes nimetatud mahaarvamist 
käsitlevate eeskirjade osas läbipaistev. 
Kõigil kõnealustel õiguste omajatel peaks 
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rahastatavatele sotsiaal-, kultuuri- või 
haridusteenustele. Käesolev direktiiv ei 
tohiks siiski mõjutada liikmesriikide õigust 
nendes küsimustes, mida direktiiviga ei 
reguleerita.

olema mittediskrimineerival viisil 
juurdepääs kõigile nimetatud 
mahaarvamistega rahastatavatele sotsiaal-, 
kultuuri- või haridusteenustele. Käesolev 
direktiiv ei tohiks siiski mõjutada 
liikmesriikide õigust nendes küsimustes, 
mida direktiiviga ei reguleerita.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kuna õiguste omajatel on õigus saada 
tasu oma õiguste kasutamise eest, on 
oluline, et kõikide mahaarvamiste üle, mis 
ei ole haldustasud või riigi õigusaktidega 
nõutavad mahaarvamised, otsustaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
liikmed ja et kõnealuste organisatsioonide 
tegevus oleks õiguste omajate suhtes
nimetatud mahaarvamist käsitlevate 
eeskirjade osas läbipaistev. Kõigil 
kõnealustel õiguste omajatel peaks olema 
mittediskrimineerival viisil juurdepääs 
kõigile nimetatud mahaarvamistega 
rahastatavatele sotsiaal-, kultuuri- või 
haridusteenustele. Käesolev direktiiv ei 
tohiks siiski mõjutada liikmesriikide õigust 
nendes küsimustes, mida direktiiviga ei 
reguleerita.

(16) Kuna õiguste omajatel on õigus saada 
tasu oma õiguste kasutamise eest, on 
oluline, et kõikide mahaarvamiste üle 
otsustaksid kõik kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liikmed ja et kõnealuste 
organisatsioonide tegevus oleks õiguste 
omajate suhtes nimetatud mahaarvamist 
käsitlevate eeskirjade osas läbipaistev ja 
avalik. Kõigil kõnealustel õiguste omajatel 
peaks olema mittediskrimineerival viisil 
igal ajal hõlbus juurdepääs kõigile 
nimetatud mahaarvamistega rahastatavatele 
sotsiaal-, kultuuri- või haridusteenustele. 
Käesolev direktiiv ei tohiks siiski mõjutada 
liikmesriikide õigust nendes küsimustes, 
mida direktiiviga ei reguleerita.

Or. de

Muudatusettepanek 79
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid võivad teha koostööd 
korra ühtlustamiseks, läbipaistvuse 
suurendamiseks ja selliste olukordade 
ärahoidmiseks, kus kasutajad saavad 
sama teose samade õiguste eest rohkem 
kui ühe arve. Täiendavalt tuleks hinnata 
sellise koostöö kulusid ja kasulikkust, mis 
peaks hõlmama litsentse käsitleva teabe 
koondamist, ühist andmebaasi ja 
ühisarveid.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid ja kasutajad peaksid 
kehtestama ka teavitusmenetlused, et 
võimaldada kasutajatel edastada vajalikku 
teavet litsentside kasutamise kohta ning 
anda täpselt ja võimalikul määral aru 
litsentsitud teoste tegelikust kasutamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et tõsta õiguste omajate, (19) Selleks et tõsta õiguste omajate, 
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kasutajate ja teiste kollektiivse esindamise 
organisatsioonide usaldust kollektiivse 
esindamise organisatsioonide osutatavate 
õiguste teostamise teenuste vastu, tuleks 
igalt kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt nõuda läbipaistvusalaste 
erimeetmete kehtestamist. Iga kollektiivse 
esindamise organisatsioon peaks seega 
õiguste omajaid teavitama neile makstud 
summadest ja vastavatest mahaarvamistest. 
Samuti tuleks organisatsioonidelt nõuda 
piisava teabe, sealhulgas finantsteabe 
esitamist teistele kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, kelle õigusi nad 
esindamislepingute alusel teostavad. Iga 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
peaks avalikustama ka piisavalt teavet 
tagamaks, et õiguste omajad, kasutajad ja
teised kollektiivse esindamise 
organisatsioonid mõistavad nende 
struktuuri ja tegevuspõhimõtteid. 
Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
peaksid õiguste omajatele, kasutajatele ja 
teistele kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele avalikustama eelkõige 
oma repertuaari ulatuse ning eeskirjad 
tasude, mahaarvamiste ja tariifide kohta.

kasutajate ja teiste kollektiivse esindamise 
organisatsioonide usaldust kollektiivse 
esindamise organisatsioonide osutatavate 
õiguste teostamise teenuste vastu, tuleks 
igalt kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt nõuda läbipaistvusalaste 
erimeetmete kehtestamist. Iga kollektiivse 
esindamise organisatsioon peaks seega 
õiguste omajaid teavitama neile makstud 
summadest ja vastavatest mahaarvamistest. 
Samuti tuleks organisatsioonidelt nõuda 
piisava teabe, sealhulgas finantsteabe 
esitamist teistele kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, kelle õigusi nad 
esindamislepingute alusel teostavad. Iga 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
peaks avalikustama ka piisavalt teavet 
tagamaks, et õiguste omajad, kasutajad, 
teised kollektiivse esindamise 
organisatsioonid ja üldsus mõistavad 
nende struktuuri ja tegevuspõhimõtteid. 
Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
peaksid õiguste omajatele, kasutajatele ja 
teistele kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele avalikustama eelkõige 
oma repertuaari ulatuse ning eeskirjad 
tasude, mahaarvamiste ja tariifide kohta 
ning tegema need üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. de

Muudatusettepanek 82
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tagada õiguste omajatele 
võimalus jälgida oma kollektiivse 
esindamise organisatsioonide tegevust ja 
nende vastavat tegevust võrrelda, peaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
igal aastal avaldama läbipaistvusaruande, 

(20) Selleks et tagada õiguste omajatele 
võimalus jälgida oma kollektiivse 
esindamise organisatsioonide tegevust ja 
nende vastavat tegevust võrrelda, peaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
igal aastal avaldama läbipaistvusaruande, 
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mis hõlmab võrreldavat kontrollitud 
finantsteavet asjaomase kollektiivse 
esindamise organisatsiooni kohta. Samuti 
peaksid kollektiivse esindamise 
organisatsioonid igal aastal avaldama 
eriaruande sotsiaal-, kultuuri- ja 
haridusteenuste jaoks määratud summade 
kasutamise kohta. Selleks et vältida 
väiksemate kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liigset koormamist, ja 
selleks, et muuta käesolevast direktiivist 
tulenevad kohustused proportsionaalseks, 
peaks liikmesriikidel juhul, kui nad 
peavad seda vajalikuks, olema võimalik 
jätta väikseimad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid kõrvale teatavatest 
läbipaistvusega seotud kohustusest.

mis hõlmab võrreldavat kontrollitud 
finantsteavet asjaomase kollektiivse 
esindamise organisatsiooni kohta. Samuti 
peaksid kollektiivse esindamise 
organisatsioonid igal aastal avaldama 
eriaruande sotsiaal-, kultuuri- ja 
haridusteenuste jaoks määratud summade 
kasutamise kohta. Selleks et vältida 
kooskõlas paremate 
regulatiivkohustustega väiksemate 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
liigset koormamist, ja selleks, et muuta 
käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused proportsionaalseks, peaks 
liikmesriigid jätma väikseimad kollektiivse 
esindamise organisatsioonid kõrvale 
kohustusest korraldada kõnealune 
järelevalvefunktsioon.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas parema õigusloomega ja komisjoni kohustustega on liikmesriikidel lubatud jätta 
mikro-majandusüksused kõrvale teatud potentsiaalselt koormavatest nõuetest.

Muudatusettepanek 83
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
mõjuta õiguste teostamise korraldust 
liikmesriikides, sealhulgas laiendatud 
kollektiivset litsentsimist, kohustuslikku 
kollektiivset esindamist ja õiguslikke 
eeldusi esindamise osas ega õiguste 
ülekandmist tingimusel, et selline 
korraldus on kooskõlas liidu õigusega 
ning liidu ja selle liikmesriikide 
rahvusvaheliste kohustustega. Kõigi 
asjakohasesse õiguste või sisu 
kategooriasse kuuluvate teoste 
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kohustusliku kollektiivse esindamise 
puhul ei ole repertuaari avaldamise 
kohustus vajalik, kui aktiivsed volitused 
antakse ainult ühele organile.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Samal ajal kui internetis ei tunta piire, 
on internetipõhiste muusikateenuste turg 
ELis ikka veel killustunud ja ühtset turgu ei 
ole veel täielikult saavutatud. Õiguste 
kollektiivse teostamise keerukus ja sellega 
seotud raskused Euroopas on paljudel 
juhtudel süvendanud Euroopa digitaalse 
turu killustatust internetipõhiste 
muusikateenuste osas. Selline olukord on 
täielikus vastuolus tarbijate kiiresti kasvava 
nõudlusega digitaalse infosisu ja sellega 
seotud uuenduslike teenuste kättesaadavuse 
järele, kaasa arvatud piiriüleselt.

(22) Samal ajal kui internetis ei tunta piire, 
on internetipõhiste muusikateenuste turg 
ELis ikka veel killustunud ja ühtset turgu ei 
ole veel täielikult saavutatud. Õiguste 
kollektiivse teostamise keerukus ja sellega 
seotud raskused Euroopas on paljudel 
juhtudel süvendanud Euroopa digitaalse 
turu killustatust internetipõhiste 
muusikateenuste osas. Selline olukord on 
täielikus vastuolus tarbijate kiiresti kasvava 
nõudlusega digitaalse infosisu ja sellega 
seotud uuenduslike teenuste kättesaadavuse 
järele, kaasa arvatud piiriüleselt. Selle 
tagajärjel jääb infotehnoloogia 
potentsiaal kasutamata ja tarbijad jäävad 
ilma tõelisest piirideta digitaalsest ühtsest 
muusikateenuste turust. Seepärast on 
tähtis astuda samme, et tagada kaupade ja 
teenuste vaba füüsilise ja digitaalse 
liikumise võrdne staatus.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Euroopa Liidu ja selle kodanike 
üldistes majanduslikes ja kultuurilistes 
huvides on anda muusikateoste 
internetiõigustele mitut repertuaari 
hõlmavad multiterritoriaalsed litsentsid 
ning see, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonid tagaksid õiguste 
omajatele õiglase ja piisava tasu. 
Kollektiivse esindamise organisatsioonide 
piiriülene koostöö või nende 
litsentsimistegevuse ühtlustamine nende
vastastikku täiendavate repertuaaride 
koondamiseks on hädavajalik, et luua 
tõhus süsteem muusikateoste 
internetiõiguste mitut repertuaari 
hõlmavate multiterritoriaalsete litsentside 
väljaandmiseks ja muuta see toimivaks.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Internetipõhises muusikasektoris, kus 
on jätkuvalt normiks autorite õiguste 
kollektiivne teostamine territooriumi 
alusel, on äärmiselt oluline luua 
tingimused, mis aitaksid kollektiivse 
esindamise organisatsioonidel jõuda kõige 
tõhusamate litsentsimistavadeni järjest 
piiriülesemas kontekstis. Seetõttu on 
asjakohane sätestada eeskirjad, millega 
kooskõlastatakse põhitingimusi, mille 
alusel annavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid multiterritoriaalseid 
kollektiivlitsentse muusikateoste autorite 
internetiõigustele. Kõnealuste sätetega 
tuleks tagada kollektiivse esindamise 

(24) Internetipõhises muusikasektoris, kus 
on jätkuvalt normiks autorite õiguste 
kollektiivne teostamine territooriumi 
alusel, on äärmiselt oluline luua 
tingimused, mis aitaksid kollektiivse 
esindamise organisatsioonidel jõuda kõige 
tõhusamate litsentsimistavadeni järjest 
piiriülesemas kontekstis. Seetõttu on 
asjakohane sätestada eeskirjad, millega 
kooskõlastatakse põhitingimusi, mille 
alusel annavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid multiterritoriaalseid 
kollektiivlitsentse muusikateoste autorite
internetiõigustele, suurendades seeläbi 
tarbija valikut ja liikudes digitaalse ühtse 
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organisatsioonide osutatavate piiriüleste 
teenuste vajalik miinimumkvaliteet, 
eelkõige esindatava repertuaari 
läbipaistvuse ja õiguste kasutusega seotud 
rahavoogude täpsuse osas. Samuti tuleks 
nende abil kavandada raamistik, millega 
hõlbustada muusikarepertuaari 
vabatahtlikku koondamist, vähendades 
sellega nende litsentside arvu, mida 
kasutajal on vaja multiterritoriaalse teenuse 
käigus hoidmiseks. Kõnealused sätted 
peaksid kollektiivse esindamise 
organisatsioonil võimaldama esitada teisele 
kollektiivse esindamise organisatsioonile 
taotlus, et see esindaks tema repertuaari 
mitme riigi territooriumil, kui ta ei suuda 
nõudeid ise täita. Juhul kui taotluse saanud 
organisatsioon koondab repertuaari ja 
pakub või annab multiterritoriaalseid 
litsentse, peaks tal olema kohustus taotluse 
esitanud organisatsiooni volitus vastu 
võtta. Seaduslike internetipõhiste 
muusikateenuste väljatöötamine kogu 
liidus peaks kaasa aitama ka 
piraatlusevastasele võitlusele.

turu väljakujundamise suunas. 
Kõnealuste sätetega tuleks tagada 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
osutatavate piiriüleste teenuste vajalik 
miinimumkvaliteet, eelkõige esindatava 
repertuaari läbipaistvuse ja õiguste 
kasutusega seotud rahavoogude täpsuse 
osas. Samuti tuleks nende abil kavandada 
raamistik, millega hõlbustada 
muusikarepertuaari vabatahtlikku 
koondamist, vähendades sellega nende 
litsentside arvu, mida kasutajal on vaja 
multiterritoriaalse teenuse käigus 
hoidmiseks. Kõnealused sätted peaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonil 
võimaldama esitada teisele kollektiivse 
esindamise organisatsioonile taotlus, et see 
esindaks tema repertuaari mitme riigi 
territooriumil, kui ta ei suuda nõudeid ise 
täita. Juhul kui taotluse saanud 
organisatsioon koondab repertuaari ja 
pakub või annab multiterritoriaalseid 
litsentse, peaks tal olema kohustus taotluse 
esitanud organisatsiooni volitus vastu 
võtta. Seaduslike internetipõhiste 
muusikateenuste väljatöötamine kogu 
liidus peaks kaasa aitama ka 
piraatlusevastasele võitlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Internetipõhises muusikasektoris, kus 
on jätkuvalt normiks autorite õiguste 
kollektiivne teostamine territooriumi 
alusel, on äärmiselt oluline luua 
tingimused, mis aitaksid kollektiivse 
esindamise organisatsioonidel jõuda kõige 
tõhusamate litsentsimistavadeni järjest 

(24) Erinevalt teistest loomesektoritest, 
kus kasutatakse rohkem otselitsentsimist,
on muusikasektoris jätkuvalt normiks 
autorite õiguste kollektiivne teostamine 
territooriumi alusel. Seetõttu on äärmiselt 
oluline luua tingimused, mis aitaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonidel 
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piiriülesemas kontekstis. Seetõttu on 
asjakohane sätestada eeskirjad, millega 
kooskõlastatakse põhitingimusi, mille 
alusel annavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid multiterritoriaalseid 
kollektiivlitsentse muusikateoste autorite 
internetiõigustele. Kõnealuste sätetega 
tuleks tagada kollektiivse esindamise 
organisatsioonide osutatavate piiriüleste 
teenuste vajalik miinimumkvaliteet, 
eelkõige esindatava repertuaari 
läbipaistvuse ja õiguste kasutusega seotud 
rahavoogude täpsuse osas. Samuti tuleks 
nende abil kavandada raamistik, millega 
hõlbustada muusikarepertuaari 
vabatahtlikku koondamist, vähendades 
sellega nende litsentside arvu, mida 
kasutajal on vaja multiterritoriaalse teenuse 
käigus hoidmiseks. Kõnealused sätted 
peaksid kollektiivse esindamise 
organisatsioonil võimaldama esitada teisele 
kollektiivse esindamise organisatsioonile 
taotlus, et see esindaks tema repertuaari 
mitme riigi territooriumil, kui ta ei suuda 
nõudeid ise täita. Juhul kui taotluse saanud 
organisatsioon koondab repertuaari ja 
pakub või annab multiterritoriaalseid 
litsentse, peaks tal olema kohustus taotluse 
esitanud organisatsiooni volitus vastu 
võtta. Seaduslike internetipõhiste 
muusikateenuste väljatöötamine kogu 
liidus peaks kaasa aitama ka 
piraatlusevastasele võitlusele.

jõuda kõige tõhusamate 
litsentsimistavadeni järjest piiriülesemas 
kontekstis. Seetõttu on asjakohane 
sätestada eeskirjad, millega 
kooskõlastatakse põhitingimusi, mille 
alusel annavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid multiterritoriaalseid 
kollektiivlitsentse muusikateoste autorite 
internetiõigustele. Kõnealuste sätetega 
tuleks tagada kollektiivse esindamise 
organisatsioonide osutatavate piiriüleste 
teenuste vajalik miinimumkvaliteet, 
eelkõige esindatava repertuaari 
läbipaistvuse ja õiguste kasutusega seotud 
rahavoogude täpsuse osas. Samuti tuleks 
nende abil kavandada raamistik, millega 
hõlbustada muusikarepertuaari 
vabatahtlikku koondamist, vähendades 
sellega nende litsentside arvu, mida 
kasutajal on vaja multiterritoriaalse teenuse 
käigus hoidmiseks. Kõnealused sätted 
peaksid kollektiivse esindamise 
organisatsioonil võimaldama esitada teisele 
kollektiivse esindamise organisatsioonile 
taotlus, et see esindaks tema repertuaari 
mitme riigi territooriumil, kui ta ei suuda 
nõudeid ise täita. Juhul kui taotluse saanud 
organisatsioon koondab repertuaari ja 
pakub või annab multiterritoriaalseid 
litsentse, peaks tal olema kohustus taotluse 
esitanud organisatsiooni volitus vastu 
võtta. Seaduslike internetipõhiste 
muusikateenuste väljatöötamine kogu 
liidus peaks kaasa aitama ka 
piraatlusevastasele võitlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Ringhäälinguorganisatsioonid 
toetuvad oma televisiooni- ja 
raadioprogrammides, mis sisaldavad 
muusikateoseid, üldiselt kohaliku 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
litsentsile. Kõnealune litsents piirdub 
sageli vaid ringhäälingutegevusega.
Selliste televisiooni- ja raadioprogrammide 
internetis kättesaadavaks tegemine eeldaks 
muusikateoste internetiõiguste litsentsi. 
Selleks et hõlbustada muusikateoste 
internetiõiguste litsentsimist televisiooni-
ja raadioprogrammide samaaegse või 
viivitusega edastamise eesmärgil, on vaja 
sätestada erand eeskirjadest, mida 
muusikateoste multiterritoriaalsel 
litsentsimisel nende internetis kasutamiseks 
muidu kohaldataks. Kõnealune erand peaks 
piirduma sellega, mis on vajalik internetis 
juurdepääsu võimaldamiseks televisiooni-
ja raadioprogrammidele ning materjalile, 
millel on selge alluvusseos 
originaalsaatega, mis on toodetud näiteks 
kõnealuse televisiooni- või 
raadioprogrammi täiendamise, 
eelvaatamise või uuestivaatamise 
eesmärgil. Erand ei peaks toimima nii, et 
see moonutab konkurentsi teiste 
teenustega, mis annavad tarbijatele 
internetis juurdepääsu üksikutele muusika-
või audiovisuaalteostele, või nii, et see viib 
piiravate tavadeni, nagu turu või klientide 
jagamine, millega rikutaks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikleid 101 ja 102.

(35) Ringhäälinguorganisatsioonid 
toetuvad oma televisiooni- ja 
raadioprogrammides, mis sisaldavad 
muusikateoseid, üldiselt kohaliku 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
litsentsile. Selliste televisiooni- ja 
raadioprogrammide internetis 
kättesaadavaks tegemine eeldaks 
muusikateoste internetiõiguste litsentsi. 
Selleks et hõlbustada muusikateoste 
internetiõiguste litsentsimist nende 
kättesaadavaks tegemiseks, on vaja 
sätestada erand eeskirjadest, mida 
muusikateoste multiterritoriaalsel
litsentsimisel nende internetis kasutamiseks 
muidu kohaldataks. Kõnealune erand peaks 
piirduma sellega, mis on vajalik internetis 
juurdepääsu võimaldamiseks televisiooni-
ja raadioprogrammidele ning lineaarsete 
ringhäälinguteenustega seotud 
internetipõhistele pakkumistele. Erand ei 
peaks toimima nii, et see moonutab 
konkurentsi teiste teenustega, mis annavad 
tarbijatele internetis juurdepääsu üksikutele 
muusika- või audiovisuaalteostele, või nii, 
et see viib piiravate tavadeni, nagu turu või 
klientide jagamine, millega rikutaks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 
101 ja 102.

Or. de

Muudatusettepanek 89
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Tuleb tagada käesoleva direktiivi 
alusel vastu võetud siseriiklike õigusaktide 
tõhus täitmine. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid peaksid oma liikmetele 
pakkuma erimenetlusi kaebuste 
käsitlemiseks ja vaidluste lahendamiseks. 
Need menetlused peaksid olema 
kättesaadavad ka teistele õiguste omajatele, 
keda kollektiivse esindamise 
organisatsioon esindab. Samuti tuleb 
tagada, et liikmesriikidel oleks sõltumatud, 
erapooletud ja tõhusad vaidluste 
lahendamise asutused, mis on võimelised 
lahendama kollektiivse esindamise 
organisatsioonide ja kasutajate vahelisi 
ärivaidlusi kehtivate või kavandatavate 
litsentsimistingimuste üle ning litsentsi 
andmisest keeldumise korral. Lisaks sellele 
vähendaks see, kui sõltumatud ja 
erapooletud asutused ei lahendaks kiiresti 
ja tõhusalt kollektiivse esindamise 
organisatsioonide ja nende vastaspoole 
vahelisi vaidlusi, muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalse 
litsentsimise eeskirjade tõhusust. Seetõttu 
on asjakohane sätestada hõlpsalt 
kättesaadav, tõhus ja erapooletu 
kohtuväline menetlus, lahendamaks 
konflikte ühelt poolt kollektiivse 
esindamise organisatsioonide ja teiselt 
poolt internetipõhiste muusikateenuste 
osutajate, õiguste omajate või teiste 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
vahel, ilma et see piiraks õigust pöörduda 
kohtusse.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 90
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta põhimõtteid. Direktiivi 
nõue, mille kohaselt tuleks liikmetele, 
õiguste omajatele, kasutajatele ja 
kollektiivse esindamise organisatsioonidele 
tagada vaidluste lahendamise 
mehhanismid, ei tohiks takistada osapooltel 
kasutamast kohtusse pöördumise õigust, 
mis on tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 91
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Käesoleva direktiivi sätted ei mõjuta 
konkurentsieeskirjade ja muu asjaomase 
õiguse kohaldamist muudes valdkondades, 
mis hõlmavad konfidentsiaalsust, 
ärisaladusi, dokumentidele juurdepääsu, 
lepinguõigust ning kollisiooni ja 
kohtualluvusega seotud rahvusvahelist 
eraõigust.

(43) Käesoleva direktiivi sätted ei mõjuta 
konkurentsieeskirjade ja muu asjaomase 
õiguse kohaldamist muudes valdkondades, 
mis hõlmavad konfidentsiaalsust, eriti 
üksikkokkulepete ja vaikimiskokkulepete, 
ärisaladuste, dokumentidele juurdepääsu, 
lepinguõiguse ning kollisiooni ja 
kohtualluvusega seotud rahvusvahelise 
eraõiguse valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse nõuded, 
mis on vajalikud selleks, et tagada 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 
nõuetekohane teostamine kollektiivse 
esindamise organisatsioonide poolt. Samuti 
sätestatakse direktiivis nõuded kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele seoses 
muusikateoste autorite õiguste 
multiterritoriaalse litsentsimisega, mida on 
vaja teoste internetis kasutamiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

Or. en

Muudatusettepanek 93
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse nõuded, 
mis on vajalikud selleks, et tagada 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 
nõuetekohane teostamine kollektiivse 
esindamise organisatsioonide poolt. Samuti 
sätestatakse direktiivis nõuded kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele seoses 
muusikateoste autorite õiguste 
multiterritoriaalse litsentsimisega, mida on 
vaja teoste internetis kasutamiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 94
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I, II ja IV jaotist, välja arvatud artiklit 36 ja 
40, kohaldatakse kõikide ELis asutatud
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
suhtes.

I, II ja IV jaotist, välja arvatud artiklit 36 ja 
40, kohaldatakse kõikide vähemalt ühes
ELi liikmesriigis tegutsevate kollektiivse 
esindamise organisatsioonide suhtes.

Or. en

Selgitus

Selleks et hoida ära olukorda, kus organisatsioon asutatakse väljaspool ELi, et eeskirjade 
täitmisest kõrvale hiilida, tuleks direktiivi kohaldada kõikide kollektiivse esindamise 
organisatsioonide suhtes, kes tegutsevad vähemalt ühes liikmesriigis.

Muudatusettepanek 95
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III jaotist ei kohaldata sellistele 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
suhtes, kes väljastavad kooskõlas 
liikmesriikide ja ühenduse õigusega 
ringhäälinguorganisatsioonidele 
lineaarsete ringhäälinguteenustega 
seotud veebipõhiste pakkumiste litsentse.

Or. de

Muudatusettepanek 96
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I jaotist, II jaotise artiklit 10, artikli 11 
lõiget 1, artikleid 12, 15, 16, 18, 19 ja 20, 
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III jaotist ning IV jaotise artikleid 34, 35, 
37 ja 38 kohaldatakse sõltumatute 
kommertsoperaatorite suhtes, kelle 
peamine või põhitegevus on õiguste 
kollektiivse teostamise teenuste osutamine 
autoriõiguste ja nendega seotud õiguste 
omajatele ärilistel alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi I, II ja IV jaotis 
kehtivad kõikide Euroopa Liidus asuvate 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
kohta. Liikmesriigid võivad käesoleva 
direktiivi I jaotise, II jaotise 2. kuni 5. 
peatüki ning IV jaotise, välja arvatud 
artiklite 36 ja 40, sätteid kohaldada 
kolmandate riikide kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, kui need litsentsivad 
liikmesriikide territooriumil 
kasutusõigusi.

Or. de

Muudatusettepanek 98
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „kollektiivse esindamise organisatsioon” 
– organisatsioon, kelle volitused tulenevad 
seadusest või määramisest, litsentsist või 
mis tahes muust lepingulisest korrast ja on 

a) „kollektiivse esindamise organisatsioon” 
– organisatsioon, kelle volitused 
autoriõiguste või autoriõigustega seotud 
õiguste teostamiseks rohkem kui ühe 
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antud rohkem kui ühe õiguste omaja 
poolt, ning kelle ainus või peamine 
eesmärk on teostada autoriõigust või 
autoriõigusega kaasnevaid õigusi ja kelle 
omanikud või kontrollijad on tema liikmed;

õiguste omaja nimel nende õiguste 
omajate kollektiivse kasu huvides – mis 
on selle ainus või üks peamistest 
eesmärkidest –, tulenevad seadusest või 
määramisest, litsentsist või mis tahes 
muust lepingulisest korrast, ning

i) kelle omanikud või kontrollijad on tema 
liikmed või

ii) kes on mittetulundusorganisatsioon või
iii) kelle omanikud või kontrollijad on üks 
või mitu kollektiivse esindamise 
organisatsiooni;

Or. en

Selgitus

Eesistujariigi Iirimaa soovitatud määratlus, millele on lisatud alapunkt iii, et direktiiv 
hõlmaks ka tütarettevõtjaid.

Muudatusettepanek 99
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „kollektiivse esindamise organisatsioon” 
– organisatsioon, kelle volitused tulenevad 
seadusest või määramisest, litsentsist või 
mis tahes muust lepingulisest korrast ja on 
antud rohkem kui ühe õiguste omaja 
poolt, ning kelle ainus või peamine 
eesmärk on teostada autoriõigust või 
autoriõigusega kaasnevaid õigusi ja kelle 
omanikud või kontrollijad on tema
liikmed;

a) „kollektiivse esindamise organisatsioon” 
– mittetulundusorganisatsioon, kelle 
volitused tulenevad seadusest või 
määramisest, litsentsist või mis tahes 
muust lepingulisest korrast ning kelle ainus 
või peamine eesmärk on kollektiivselt 
esindada ja litsentsida konkreetsete 
kategooriate teoseid või muud 
autoriõigusega kaitstud materjali või 
teostada ja litsentsida autoriõigust või 
autoriõigusega kaasnevaid õigusi rohkem
kui ühe õiguste omaja nimel ja arvel, ning 
see rajaneb õiguste omajate vahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja tema 
usaldussuhtest tuleneval kohustusel 
tegutseda kõigi tema esindatavate õiguste 
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omajate huvides;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „kollektiivse esindamise organisatsioon” 
– organisatsioon, kelle volitused tulenevad 
seadusest või määramisest, litsentsist või 
mis tahes muust lepingulisest korrast ja on 
antud rohkem kui ühe õiguste omaja 
poolt, ning kelle ainus või peamine 
eesmärk on teostada autoriõigust või 
autoriõigusega kaasnevaid õigusi ja kelle 
omanikud või kontrollijad on tema 
liikmed;

a) „kollektiivse esindamise organisatsioon” 
– tulundus- või 
mittetulundusorganisatsioon, kelle 
volitused autoriõiguste või 
autoriõigustega seotud õiguste 
teostamiseks rohkem kui ühe õiguste 
omaja nimel nende õiguste omajate 
kollektiivse kasu huvides – mis on selle 
ainus või üks peamistest eesmärkidest –,
tulenevad seadusest või määramisest, 
litsentsist või mis tahes muust lepingulisest 
korrast;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „kollektiivse esindamise organisatsioon” 
– organisatsioon, kelle volitused tulenevad 
seadusest või määramisest, litsentsist või 
mis tahes muust lepingulisest korrast ja on 
antud rohkem kui ühe õiguste omaja
poolt, ning kelle ainus või peamine 
eesmärk on teostada autoriõigust või 
autoriõigusega kaasnevaid õigusi ja kelle 
omanikud või kontrollijad on tema liikmed;

a) „kollektiivse esindamise organisatsioon” 
– organisatsioon, kelle volitused tulenevad 
seadusest või määramisest, litsentsist või 
mis tahes muust lepingulisest korrast ja on 
antud piisavalt suure arvu õiguste omajate
poolt, ning kelle ainus või peamine 
eesmärk on teostada autoriõigust või 
autoriõigusega kaasnevaid õigusi ja kelle 
omanikud või kontrollijad on tema liikmed;
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Or. en

Muudatusettepanek 102
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „koondatud internetiõiguste kogum” 
– kollektiivse esindamise 
organisatsioonide koostöö teiste 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
ja/või üksustega käesoleva direktiivi 
artikli 31 tähenduses, mille eesmärk on 
anda välja muusikateoste internetiõiguste 
litsentse, mis hõlmavad kõigi osalevate 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
ja asjaomaste üksuste repertuaari;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liige” – õiguste omaja või õiguste omajaid 
otseselt esindav üksus, sealhulgas teised 
kollektiivse esindamise organisatsioonid ja 
õiguste omajate ühendused, kes täidavad 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmesuse nõudeid;

c) „kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liige” – õiguste omaja või õiguste omajaid 
otseselt esindav üksus, sealhulgas teised 
kollektiivse esindamise organisatsioonid ja 
õiguste omajate ühendused, nagu 
ametiühingud, kes täidavad kollektiivse 
esindamise organisatsiooni liikmesuse 
nõudeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 104
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „õigustest saadav tulu” – tulu, mida 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
kogub õiguste omajate nimel ja mida 
saadakse kas ainuõigusest, õigusest tasule 
või õigusest hüvitisele;

f) „õigustest saadav tulu” – tulu, mida 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
kogub õiguste omajate nimel ja mida 
saadakse kas ainuõigusest, õigusest tasule 
või õigusest hüvitisele, kaasa arvatud 
õigustest saadava tulu investeerimisest 
tekkinud tulu;

Or. en

Selgitus

Artiklis 10 nähakse ette, et investeeringutest tekkinud tulu tuleks hoida eraldi kollektiivse 
esindamise organisatsiooni omavahenditest, aga mitte seda, et selle peaks õiguste omajatele 
välja maksma. Selle parandamiseks on lihtsaim viis lisada investeeringutest saadav tulu 
määratlusse.

Muudatusettepanek 105
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „õigustest saadav tulu” – tulu, mida 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
kogub õiguste omajate nimel ja mida 
saadakse kas ainuõigusest, õigusest tasule 
või õigusest hüvitisele;

f) „õigustest saadav tulu” – tulu, mida 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
kogub õiguste omajate nimel ja mida 
saadakse kas ainuõigusest või õigusest 
tasule;

Or. de

Muudatusettepanek 106
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „kasutaja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes teostab toiminguid, mille jaoks on vaja 
õiguste omajate luba või millega seoses 
tuleb õiguste omajatele maksta tasu või 
hüvitist, ja kes ei toimi tarbijana;

i) „kasutaja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes teostab toiminguid, mille jaoks on vaja 
õiguste omajate luba või millega seoses 
tuleb õiguste omajatele maksta tasu, ja kes 
ei toimi tarbijana;

Or. de

Muudatusettepanek 107
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Üldine põhimõte

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvad kollektiivse 
esindamise organisatsioonid järgivad 
käesolevas direktiivis sätestatud eeskirju. 
Selle direktiivi sätteid kohaldatakse nii 
asjaomases liikmesriigis asuvatele selle 
liikmesriigi jurisdiktsiooni alla 
kuuluvatele kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele kui ka selles 
liikmesriigis põhiosa oma repertuaarist 
litsentsivatele kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele.
2. Liikmesriigid võivad kohustada oma 
jurisdiktsiooni alla kuuluvaid või 
asjaomases liikmesriigis tegutsema 
hakkavaid kollektiivse esindamise 
organisatsioone järgima selles direktiivis 
koordineeritud valdkondades rangemaid 
või üksikasjalikumaid sätteid, eeldusel et 
need eeskirjad on kooskõlas ühenduse 
õigusega.
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3. Juhul kui liikmesriik
a) on lõike 2 kohaselt kasutanud vabadust 
võtta vastu üksikasjalikumad või 
rangemad avalikel huvidel põhinevad 
sätted ning
b) leiab, et mõne muu liikmesriigi 
jurisdiktsiooni alla kuuluv kollektiivse 
esindamise organisatsioon teeb tema 
territooriumil ulatuslikke litsentsimisi,
võib ta võtta ühendust kollektiivse 
esindamise organisatsiooni jurisdiktsiooni 
omava liikmesriigiga, et leida tekkinud 
probleemidele mõlemat poolt rahuldav 
lahendus.

Or. de

Muudatusettepanek 108
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid tegutsevad 
oma liikmete parimates huvides ega sea 
õiguste omajatele, kelle õigusi nad 
teostavad, kohustusi, mis ei ole nimetatud 
õiguste omajate õiguste ja huvide 
kaitsmiseks objektiivselt vajalikud.

Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid tegutsevad 
nende esindatavate õiguste omajate
parimates huvides ega sea neile kohustusi, 
mis ei ole nimetatud õiguste omajate 
õiguste ja huvide kaitsmiseks objektiivselt 
vajalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid tegutsevad 
oma liikmete parimates huvides ega sea 
õiguste omajatele, kelle õigusi nad 
teostavad, kohustusi, mis ei ole nimetatud 
õiguste omajate õiguste ja huvide 
kaitsmiseks objektiivselt vajalikud.

Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid tegutsevad 
oma liikmete kollektiivsetes huvides ega 
sea õiguste omajatele, kelle õigusi nad 
usalduslikult teostavad, kohustusi, mis ei 
ole nimetatud õiguste omajate õiguste ja 
huvide kaitsmiseks objektiivselt vajalikud, 
kui nad annavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonile piisavad võimalused 
läbirääkimisteks õiguste kasutajatega.

Or. de

Muudatusettepanek 110
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et õiguste omajatel 
on võimalus usaldada oma õigused 
kollektiivse esindamise organisatsioonile 
ja et kui nad on otsustanud nii teha, on 
see otsus ülimuslik õiguste ülekandmise 
eelduste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiguste omajatel on õigus volitada enda 
valitud kollektiivse esindamise 
organisatsiooni, et see teostaks õigusi, 

2. Õiguste omajatel on õigus volitada enda 
valitud kollektiivse esindamise 
organisatsiooni, et see teostaks õigusi, 
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õiguste kategooriaid või haldaks eri liiki 
teoseid ja muud nende valitud materjali 
nende valitud liikmesriigis, sõltumata 
kollektiivse esindamise organisatsiooni või 
õiguste omaja asukohaliikmesriigist, 
asukohast või kodakondsusest.

õiguste kategooriaid või haldaks eri liiki 
teoseid ja muud nende valitud materjali 
nende valitud liikmesriigis, sõltumata 
kollektiivse esindamise organisatsiooni või 
õiguste omaja asukohaliikmesriigist, 
asukohast või kodakondsusest. Kollektiivse 
esindamise organisatsioonil on õigus 
nõuda, et tema liikmed määraksid ta kõigi 
teoste õiguste ainuteostajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiguste omajatel on õigus volitada enda 
valitud kollektiivse esindamise 
organisatsiooni, et see teostaks õigusi, 
õiguste kategooriaid või haldaks eri liiki 
teoseid ja muud nende valitud materjali 
nende valitud liikmesriigis, sõltumata 
kollektiivse esindamise organisatsiooni või 
õiguste omaja asukohaliikmesriigist, 
asukohast või kodakondsusest.

2. Üldkogul ühiselt kokku lepitud 
eeskirjade kohaselt on õiguste omajatel 
õigus volitada enda valitud kollektiivse 
esindamise organisatsiooni, et see teostaks 
õigusi, õiguste kategooriaid või haldaks eri 
liiki teoseid ja muud nende valitud 
materjali nende valitud liikmesriigis, 
sõltumata kollektiivse esindamise 
organisatsiooni või õiguste omaja 
asukohaliikmesriigist, asukohast või 
kodakondsusest.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiguste omajatel on õigus volitada enda 
valitud kollektiivse esindamise 

2. Õiguste omajatel on õigus volitada enda 
valitud kollektiivse esindamise 
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organisatsiooni, et see teostaks õigusi, 
õiguste kategooriaid või haldaks eri liiki
teoseid ja muud nende valitud materjali 
nende valitud liikmesriigis, sõltumata 
kollektiivse esindamise organisatsiooni või 
õiguste omaja asukohaliikmesriigist, 
asukohast või kodakondsusest.

organisatsiooni, et see teostaks õigusi, 
õiguste kategooriaid või haldaks teoseid
või teoseliike ja muud nende valitud 
materjali nende valitud liikmesriigis, 
sõltumata kollektiivse esindamise 
organisatsiooni või õiguste omaja 
asukohaliikmesriigist, asukohast või 
kodakondsusest.

Or. en

Selgitus

Õiguste omajatele peaks jääma õigus teha enda teoste õiguste üle vabalt otsuseid. Muudes 
riikides, näiteks Ameerika Ühendriikides, on õiguste omajatel õigus sellele, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon esindab nende üksikuid teoseid.

Muudatusettepanek 114
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiguste omajatel on õigus volitada enda 
valitud kollektiivse esindamise 
organisatsiooni, et see teostaks õigusi, 
õiguste kategooriaid või haldaks eri liiki 
teoseid ja muud nende valitud materjali 
nende valitud liikmesriigis, sõltumata 
kollektiivse esindamise organisatsiooni või 
õiguste omaja asukohaliikmesriigist, 
asukohast või kodakondsusest.

2. Õiguste omajatel on õigus volitada enda 
valitud kollektiivse esindamise 
organisatsiooni, et see teostaks õigusi, 
haldaks eri liiki teoseid ja muud nende 
valitud materjali nende valitud 
liikmesriigis, sõltumata kollektiivse 
esindamise organisatsiooni või õiguste 
omaja asukohaliikmesriigist, asukohast või 
kodakondsusest.

Or. fr

Selgitus

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).
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Muudatusettepanek 115
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, kes haldavad 
autoriõigusi audiovisuaalteoste 
valdkonnas, võivad liikmesriigid ette näha 
sätted, mis võimaldavad nende üldkogul 
paluda õiguste omajatel neile usaldada 
õiguste kogumi või eri liiki teoste ja muu 
nende poolt valitud materjali haldamine.

Or. fr

Selgitus

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Muudatusettepanek 116
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui õiguste omaja volitab kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tema õigusi 
teostama, on tal ühtlasi vabadus mitte 
lasta kollektiivse esindamise 
organisatsioonil teostada õigusi kõigi 
tema teoste üle ja talle pakutakse 
võimalust jätta mõned teosed kollektiivsest 
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teostamisest kõrvale. Kui volitusega 
kaasneb ainuõiguse nõue, on volituse 
maksimaalne kestus viis aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid vastu võtta erisätteid 
haldamise õiguste kohta 
audiovisuaalteoste valdkonnas, 
võimaldades kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel paluda õiguste 
omajatel neile usaldada kõik teose 
kasutusviiside kollektiivse haldamise 
õigused.

Or. fr

Selgitus

Erinevalt muusikatööstusest võib audiovisuaalsektoris autorite ja tootjate jõudude tasakaalu 
spetsiifilisuse tõttu õiguste jagamine kategooriasse kahjustada autoritele hüvitise maksmist ja 
ringhäälinguorganisatsioonide litsentsivõimalusi.

Muudatusettepanek 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Õiguste omajatel on õigus anda 
tasuta litsentse nende teoste ja õiguste 
mitteäriliseks kasutamiseks. Sel juhul 
teavitavad õiguste omajad nende teoste 
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õiguste esindamiseks volitatud kollektiivse 
esindamise organisatsioone kiiresti 
asjaolust, et on antud vastav tasuta 
litsents.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Õiguste omajatel on õigus anda 
tasuta litsentse nende teoste ja õiguste 
mitteäriliseks kasutamiseks. Sel juhul 
teavitavad õiguste omajad nende teoste 
õiguste esindamiseks volitatud kollektiivse 
esindamise organisatsioone kiiresti 
asjaolust, et on antud vastav tasuta 
litsents.

Or. en

Selgitus

Oma teoste haldamisel peaks õiguste omajatele paindlikkust võimaldatama: õiguste omajatel 
peaks olema õigus otsustada, kas mõnda nende teost võib kasutada tasuta litsentsimise, 
näiteks Creative Commonsi alusel, ohustamata seega nende liikmelisust neid esindavas 
kollektiivse esindamise organisatsioonis.

Muudatusettepanek 120
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liikmetel ja õiguste 
omajatel on õigus kasutada ärilisel ja 



PE508.268v01-00 44/108 AM\933267ET.doc

ET

mitteärilisel eesmärgil alternatiivseid 
litsentse.

Or. de

Selgitus

Õiguste omajatel peaks olema õigus kasutada alternatiivseid litsentse, nagu ühisloomingu 
litsents.

Muudatusettepanek 121
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õiguste omajatel on õigus lõpetada 
õiguste ja õiguste kategooriate teostamise 
või eri liiki teoste ja muu materjali 
haldamise volitus, mis on antud 
kollektiivse esindamise organisatsioonile, 
või võtta kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt tagasi mis tahes õigus, 
õiguste kategooria või teoseliik ja enda 
valitud muu materjal enda valitud 
liikmesriigis tingimusel, et nad teavitavad 
sellest mõistliku aja, s.t hiljemalt kuue 
jooksul. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon võib otsustada, et 
kõnealune lõpetamine või tagasivõtmine 
jõustub üksnes majandusaasta keskel ja 
lõpus sõltuvalt sellest, kumb aeg on 
teavitamisaja lõppemisele lähemal.

3. Õiguste omajatel on õigus lõpetada 
õiguste ja õiguste kategooriate teostamise 
või eri liiki teoste ja muu materjali 
haldamise volitus, mis on antud 
kollektiivse esindamise organisatsioonile, 
või võtta kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt tagasi mis tahes õigus, 
õiguste kategooria või teoseliik ja enda 
valitud muu materjal enda valitud 
liikmesriigis tingimusel, et nad teavitavad 
sellest mõistliku aja, s.t hiljemalt kuue 
jooksul.

Or. de

Selgitus

Selle nn ülesütlemisõiguse piiramine ja raskendamine pikkade tähtaegadega on ebavajalik.

Muudatusettepanek 122
Bernadette Vergnaud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õiguste omajatel on õigus lõpetada 
õiguste ja õiguste kategooriate teostamise 
või eri liiki teoste ja muu materjali 
haldamise volitus, mis on antud 
kollektiivse esindamise organisatsioonile, 
või võtta kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt tagasi mis tahes õigus, 
õiguste kategooria või teoseliik ja enda 
valitud muu materjal enda valitud 
liikmesriigis tingimusel, et nad teavitavad 
sellest mõistliku aja, s.t hiljemalt kuue 
jooksul. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon võib otsustada, et kõnealune 
lõpetamine või tagasivõtmine jõustub 
üksnes majandusaasta keskel ja lõpus 
sõltuvalt sellest, kumb aeg on 
teavitamisaja lõppemisele lähemal.

3. Õiguste omajatel on õigus lõpetada 
õiguste ja õiguste kategooriate teostamise 
või eri liiki teoste ja muu materjali 
haldamise volitus, mis on antud 
kollektiivse esindamise organisatsioonile, 
või võtta kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt tagasi mis tahes õigus, 
õiguste kategooria või teoseliik ja enda 
valitud muu materjal enda valitud 
liikmesriigis tingimusel, et nad teavitavad 
sellest mõistliku aja, s.t hiljemalt kuue 
jooksul. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon võib otsustada, et kõnealune 
lõpetamine või tagasivõtmine jõustub 
üksnes perioodi lõpus, mis ei ületa kahte 
aastat autori liitumise aastapäevast 
arvutatuna.

Or. fr

Selgitus

Taganemisõiguse võimaldamine on väga oluline ning selle määratlemine vajalik, et vältida 
kollektiivse esindamise organisatsioonide ülesannete keskmes olevate jagamise ja 
solidaarsuse põhimõtete ideed kahjustavaid kõrvaltoimeid.

Muudatusettepanek 123
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õiguste omajatel on õigus lõpetada 
õiguste ja õiguste kategooriate teostamise 
või eri liiki teoste ja muu materjali 
haldamise volitus, mis on antud 
kollektiivse esindamise organisatsioonile, 
või võtta kollektiivse esindamise 

3. Õiguste omajatel on õigus lõpetada 
õiguste ja õiguste kategooriate teostamise, 
teoste või teoseliikide ja muu materjali 
haldamise volitus, mis on antud 
kollektiivse esindamise organisatsioonile, 
või võtta kollektiivse esindamise 
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organisatsioonilt tagasi mis tahes õigus, 
õiguste kategooria või teoseliik ja enda 
valitud muu materjal enda valitud 
liikmesriigis tingimusel, et nad teavitavad 
sellest mõistliku aja, s.t hiljemalt kuue 
jooksul. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon võib otsustada, et kõnealune 
lõpetamine või tagasivõtmine jõustub 
üksnes majandusaasta keskel ja lõpus 
sõltuvalt sellest, kumb aeg on teavitamisaja 
lõppemisele lähemal.

organisatsioonilt tagasi mis tahes õigus, 
õiguste kategooria, teos või teoseliik ja 
enda valitud muu materjal mis tahes ajal 
volituse kestuse jooksul enda valitud 
liikmesriigis tingimusel, et nad teavitavad 
sellest mõistliku aja, s.t hiljemalt kuue kuu 
jooksul. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon võib otsustada, et kõnealune 
lõpetamine või tagasivõtmine jõustub 
üksnes majandusaasta keskel ja lõpus 
sõltuvalt sellest, kumb aeg on teavitamisaja 
lõppemisele lähemal.

Or. en

Selgitus

Üksikud teosed, vt artikli 5 lõiget 2.

Muudatusettepanek 124
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õiguste omajatel on õigus lõpetada 
õiguste ja õiguste kategooriate teostamise 
või eri liiki teoste ja muu materjali 
haldamise volitus, mis on antud 
kollektiivse esindamise organisatsioonile, 
või võtta kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt tagasi mis tahes õigus, 
õiguste kategooria või teoseliik ja enda 
valitud muu materjal enda valitud 
liikmesriigis tingimusel, et nad teavitavad 
sellest mõistliku aja, s.t hiljemalt kuue 
jooksul. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon võib otsustada, et kõnealune 
lõpetamine või tagasivõtmine jõustub 
üksnes majandusaasta keskel ja lõpus
sõltuvalt sellest, kumb aeg on 
teavitamisaja lõppemisele lähemal.

3. Õiguste omajatel on õigus lõpetada 
õiguste teostamise, eri liiki teoste ja muu 
materjali haldamise volitus, mis on antud 
kollektiivse esindamise organisatsioonile, 
või võtta kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt tagasi mis tahes õigus, 
õiguste kategooria või teoseliik ja enda 
valitud muu materjal enda valitud 
liikmesriigis tingimusel, et nad teavitavad 
sellest mõistliku aja, s.t hiljemalt kuue 
jooksul. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon võib otsustada, et kõnealune 
lõpetamine või tagasivõtmine jõustub 
üksnes majandusaasta lõpus.

Or. fr
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Selgitus

Kehtestada tuleks tagasivõtmise õigus. Ent samas peaks liikmesriikidel olema võimalus 
piiritleda autorite tagasivõtmise tingimusi, et vältida edasi-tagasi liikumise väärkasutamist. 
Selline väärkasutamine takistaks kollektiivse esindamise organisatsioonidel täita oma 
ülesannet jagada halduskulusid kõigi autorite, kaitse ja kultuurilise mitmekesisuse 
edendamise kasuks ja kahjustaks kasutajate õiguskindlust.

Muudatusettepanek 125
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsiõiguse kohaselt võivad 
liikmesriigid lisada sätteid, mis 
võimaldavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel määrata asjakohased 
tingimused, et piirata õiguste omajate 
edasi-tagasi liikumise väärkasutamist.

Or. fr

Selgitus

Kehtestada tuleks tagasivõtmise õigus. Ent samas peaks liikmesriikidel olema võimalus 
piiritleda autorite tagasivõtmise tingimusi, et vältida edasi-tagasi liikumise väärkasutamist. 
Selline väärkasutamine takistaks kollektiivse esindamise organisatsioonidel täita oma 
ülesannet jagada halduskulusid kõigi autorite, kaitse ja kultuurilise mitmekesisuse 
edendamise kasuks ja kahjustaks kasutajate õiguskindlust.

Muudatusettepanek 126
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
ei piira lõigetes 3 ja 4 sätestatud õiguste 
teostamist nõudega anda lõpetamisele või 
tagasivõtmisele kuuluvate õiguste või 
õiguste kategooriate teostamine ning eri 
liiki teoste ja muu materjali haldamine üle 

5. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
ei piira lõigetes 3 ja 4 sätestatud õiguste 
teostamist nõudega anda lõpetamisele või 
tagasivõtmisele kuuluvate õiguste või 
õiguste kategooriate teostamine ning teoste
või teoseliikide ja muu materjali haldamine 
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teisele kollektiivse esindamise 
organisatsioonile.

üle teisele kollektiivse esindamise
organisatsioonile.

Or. en

Selgitus

Üksikud teosed, vt artikli 5 lõiget 2.

Muudatusettepanek 127
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et õiguste omaja 
annab sõnaselge nõusoleku eraldi iga 
õiguse või õiguste kategooria, eri liiki
teose ja muu materjali kohta, mille 
teostamiseks või haldamiseks ta 
kollektiivse esindamise organisatsioonile 
volituse annab, ning et iga selline nõusolek 
on dokumentaalselt tõendatud.

6. Liikmesriigid tagavad, et õiguste omaja 
annab sõnaselge nõusoleku eraldi iga 
õiguse või õiguste kategooria, teose või 
teoseliigi ja muu materjali kohta, mille 
teostamiseks või haldamiseks ta 
kollektiivse esindamise organisatsioonile 
volituse annab, ning et iga selline nõusolek 
on dokumentaalselt tõendatud.

Or. en

Selgitus

Üksikud teosed, vt artikli 5 lõiget 2.

Muudatusettepanek 128
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike esimene lõik ei mõjuta 
õiguste teostamise korraldust 
liikmesriikides laiendatud kollektiivse 
litsentsimise, kohustusliku kollektiivse 
esindamise, samalaadse korralduse või 
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nende kombinatsiooni kaudu, ega 
õiguslikke eeldusi esindamise või õiguste 
ülekandmise osas.

Or. en

(Vt direktiivi 2012/28/EL (orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta) artikli 1 lõike 5 
sõnastust (ELT L 299, 27.10.2012, lk 5).)

Selgitus

Nagu on toonitatud orbteoseid käsitlevas direktiivis, ei ole kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel kohustust saada laiendatud kollektiivsete litsentside või muude sarnaste 
liikmesriigi süsteemidega hõlmatud õiguste omajate nõusolekut.

Muudatusettepanek 129
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Iga kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmel on õigus nõuda 
tema kollektiivse esindamise 
organisatsiooni sõltumatut välisauditit 
mis tahes ajal volituse kestuse jooksul.

Or. en

Selgitus

Kuna viimastel aastatel on kollektiivse esindamise organisatsioonides esinenud hulk 
korruptsiooni- või vahendite väärhalduse juhtumeid, on hädasti vaja välisauditeid, et tagada 
auditiprotsessis tegelik sõltumatus ja hoolsus.

Muudatusettepanek 130
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
teavitavad oma liikmeid nende õigustest, 
mis tulenevad lõigetest 1–6, kuue kuu 
jooksul käesoleva direktiivi ülevõtmise 
kuupäevast.

Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
teavitavad oma liikmeid nende õigustest, 
mis tulenevad lõigetest 1–6, nelja kuu 
jooksul käesoleva direktiivi ülevõtmise 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
võtavad õiguste omajad liikmeks 
tingimusel, et viimased täidavad 
liikmesuse nõudeid. Nad võivad 
liikmetaotluse tagasi lükata üksnes 
objektiivsete kriteeriumide alusel. 
Kõnealused kriteeriumid lisatakse 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
põhikirja või liikmesuse tingimustesse ja 
need tehakse üldsusele kättesaadavaks.

2. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
võivad liikmetaotluse tagasi lükata üksnes 
objektiivsete kriteeriumide alusel. 
Kõnealused kriteeriumid lisatakse 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
põhikirja või liikmesuse tingimustesse ja 
need tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
võtavad õiguste omajad liikmeks 
tingimusel, et viimased täidavad liikmesuse 
nõudeid. Nad võivad liikmetaotluse tagasi 

2. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
võtavad õiguste omajad liikmeks 
tingimusel, et viimased täidavad liikmesuse 
nõudeid. Nad võivad liikmetaotluse tagasi 
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lükata üksnes objektiivsete kriteeriumide 
alusel. Kõnealused kriteeriumid lisatakse 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
põhikirja või liikmesuse tingimustesse ja 
need tehakse üldsusele kättesaadavaks.

lükata üksnes objektiivsete ja läbipaistvate
kriteeriumide alusel. Õiguste omajale tuleb 
selgesõnaliselt põhjendada, miks 
liikmetaotlus tagasi lükati. Kõnealused 
kriteeriumid lisatakse kollektiivse 
esindamise organisatsiooni põhikirja või 
liikmesuse tingimustesse ja need tehakse 
üldsusele kättesaadavaks. Need 
kriteeriumid peavad olema 
mittediskrimineerivad ega või kaasa tuua 
liikmete väljaarvamist repertuaari 
suuruse, eeldatava litsentsitasu või 
varasemate litsentsilepingute alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 133
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
võtavad õiguste omajad liikmeks 
tingimusel, et viimased täidavad liikmesuse 
nõudeid. Nad võivad liikmetaotluse tagasi 
lükata üksnes objektiivsete kriteeriumide 
alusel. Kõnealused kriteeriumid lisatakse 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
põhikirja või liikmesuse tingimustesse ja 
need tehakse üldsusele kättesaadavaks.

2. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
võtavad õiguste omajad ja neid esindavad 
üksused, sealhulgas teised kollektiivse 
esindamise organisatsioonid ja õiguste 
omajate ühendused, liikmeks tingimusel, 
et viimased täidavad liikmesuse nõudeid. 
Nad võivad liikmetaotluse tagasi lükata 
üksnes objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel. Kõnealused kriteeriumid lisatakse 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
põhikirja või liikmesuse tingimustesse ja 
need tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kollektiivse esindamise organisatsiooni 
põhikirjas sätestatakse asjakohased ja
tõhusad mehhanismid liikmete osalemiseks
organisatsiooni otsustusprotsessis. Eri
kategooria liikmete esindatus 
otsustusprotsessis peab olema õiglane ja 
tasakaalus.

3. Kollektiivse esindamise organisatsiooni 
põhikirjas sätestatakse asjakohased tõhusad 
ja demokraatlikud mehhanismid liikmete 
kaasamiseks organisatsiooni 
otsustusprotsessi. Liikmete esindatus peab 
kõikide kollektiivsete organite
otsustusprotsessis olema õiglane ja 
tasakaalus ning üldkoosolekul peab 
liikmetel olema nii aktiivne kui ka 
passiivne valimisõigus.

Or. de

Selgitus

Liikmeid ei ole vaja eri kategooriatesse jagada.

Muudatusettepanek 135
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kollektiivse esindamise organisatsiooni 
põhikirjas sätestatakse asjakohased ja 
tõhusad mehhanismid liikmete osalemiseks 
organisatsiooni otsustusprotsessis. Eri 
kategooria liikmete esindatus 
otsustusprotsessis peab olema õiglane ja 
tasakaalus.

3. Kollektiivse esindamise organisatsiooni 
põhikirjas sätestatakse asjakohased ja 
tõhusad mehhanismid liikmete osalemiseks 
organisatsiooni otsustusprotsessis. Eri 
kategooria liikmete esindatus 
otsustusprotsessi kõigil tasanditel peab 
olema õiglane ja tasakaalus.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Cornelis de Jong



AM\933267ET.doc 53/108 PE508.268v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku 
vähemalt kord aastas.

2. Kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku 
vähemalt kord aastas. Üldkoosolekut 
volitatakse tegema kollektiivse esindamise 
organisatsiooni strateegilisi otsuseid, 
mille elluviimise võib delegeerida 
järelevalvefunktsiooni täitvale organile, 
tagades samas, et organis on piisavalt 
esindatud niširepertuaariga õiguste 
omajad.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku 
vähemalt kord aastas.

2. Kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku 
vähemalt kord aastas. Üldkoosolekut 
volitatakse tegema kollektiivse esindamise 
organisatsiooni strateegilisi otsuseid. 
Üldkoosolek võib delegeerida teiste 
otsuste tegemise volituse 
järelevalvefunktsiooni täitvale organile.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldkoosolek kiidab heaks kõik 
muudatused kollektiivse esindamise 
organisatsiooni põhikirjas ja liikmesuse 
tingimustes juhul, kui nimetatud tingimusi 
ei reguleerita põhikirjas.

3. Üldkoosolek kiidab heaks kõik 
muudatused kollektiivse esindamise 
organisatsiooni põhikirjas ja liikmesuse 
tingimustes.

Or. de

Muudatusettepanek 139
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldkoosolek ei tee otsuseid juhatuse 
liikmete või tegevjuhi ametissenimetamise 
või ametist vabastamise kohta juhul, kui 
ametissenimetamise või ametist 
vabastamise pädevus on nõukogul.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 140
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) õiguste omajate saadaolevate summade 
jaotamise põhimõtted, välja arvatud juhul, 
kui üldkoosolek otsustab selle otsuse 
tegemise delegeerida 
järelevalvefunktsiooni täitvale organile;

a) õiguste omajate saadaolevate summade 
jaotamise põhimõtted;

Or. de
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Muudatusettepanek 141
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) õiguste omajate selliste saadaolevate 
summade kasutus, mida ei saa jaotada 
vastavalt artikli 12 lõikele 2, välja arvatud 
juhul, kui üldkoosolek otsustab selle 
otsuse tegemise delegeerida 
järelevalvefunktsiooni täitvale organile;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Punkt jäetakse välja tulenevalt artikli 12 lõike 2 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 142
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) õiguste omajate selliste saadaolevate 
summade kasutus, mida ei saa jaotada 
vastavalt artikli 12 lõikele 2, välja arvatud 
juhul, kui üldkoosolek otsustab selle 
otsuse tegemise delegeerida 
järelevalvefunktsiooni täitvale organile;

b) õiguste omajate selliste saadaolevate 
summade kasutus, mida ei saa jaotada 
vastavalt artikli 12 lõikele 2;

Or. de

Muudatusettepanek 143
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kollektiivse esindamise 
organisatsiooni põhikiri;

Or. de

Muudatusettepanek 144
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) liikmesuse eeldused ja tingimused.

Or. de

Muudatusettepanek 145
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Üldkoosolek kontrollib kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegevust, tehes 
otsuseid vähemalt audiitori 
ametissenimetamise ja ametist vabastamise 
kohta ning kiites heaks iga-aastase 
läbipaistvusaruande ja audiitori aruande.

6. Üldkoosolek kontrollib kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegevust, tehes 
otsuseid vähemalt audiitori 
ametissenimetamise ja ametist vabastamise 
kohta ning kiites heaks iga-aastase 
läbipaistvusaruande ja audiitori aruande. 
Kui kollektiivse esindamise 
organisatsiooni finantsjuhtimise tavas on 
põhjust kahelda, võib üldkoosolek 
otsustada korraldada välisauditi. 
Välisauditi tulemused edastatakse 
kõikidele liikmetele ja avalikkusele.

Or. en



AM\933267ET.doc 57/108 PE508.268v01-00

ET

Selgitus

Kuna viimastel aastatel on kollektiivse esindamise organisatsioonides esinenud hulk 
korruptsiooni- või vahendite väärhalduse juhtumeid, on hädasti vaja välisauditeid, et 
auditiprotsessis saaks tagada tõelise sõltumatuse ja hoolsuse.

Muudatusettepanek 146
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Üldkoosolek kontrollib kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegevust, tehes
otsuseid vähemalt audiitori 
ametissenimetamise ja ametist vabastamise 
kohta ning kiites heaks iga-aastase 
läbipaistvusaruande ja audiitori aruande.

6. Üldkoosolek kontrollib kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegevust, tehes 
otsuseid vähemalt audiitori 
ametissenimetamise ja ametist vabastamise 
kohta ning kiites heaks iga-aastase 
läbipaistvusaruande ja audiitori aruande. 
Finantstulemuste suhtes põhjendatud 
kahtluste tekkimise korral on liikmetel 
õigus määrata kontrolli tegemiseks sise-
või välisaudiitor. Asjaomase menetluse 
algatamiseks tuleb selle kontrolli 
tulemustest teavitada pädevat riiklikku 
asutust.

Or. de

Muudatusettepanek 147
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kõik piirangud seoses kollektiivse 
esindamise organisatsiooni liikmete 
õigustega osaleda ja teostada 
hääletusõigust üldkoosolekul peavad 
olema õiglased ja proportsionaalsed ning 
need peavad põhinema järgmistel 

välja jäetud
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kriteeriumidel:
a) liikmesuse kestus;
b) liikmele konkreetse majandusperioodi 
jooksul väljamakstud või väljamakstavad 
summad.
Kõnealused kriteeriumid lisatakse 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
põhikirja või liikmesuse tingimustesse ja 
need tehakse vastavalt artiklitele 17 ja 19 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kõik piirangud seoses kollektiivse 
esindamise organisatsiooni liikmete 
õigustega osaleda ja teostada 
hääletusõigust üldkoosolekul peavad 
olema õiglased ja proportsionaalsed ning 
need peavad põhinema järgmistel 
kriteeriumidel:

välja jäetud

a) liikmesuse kestus;
b) liikmele konkreetse majandusperioodi 
jooksul väljamakstud või väljamakstavad 
summad.
Kõnealused kriteeriumid lisatakse 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
põhikirja või liikmesuse tingimustesse ja 
need tehakse vastavalt artiklitele 17 ja 19 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. de
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Muudatusettepanek 149
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik piirangud seoses kollektiivse 
esindamise organisatsiooni liikmete 
õigustega osaleda ja teostada 
hääletusõigust üldkoosolekul peavad olema 
õiglased ja proportsionaalsed ning need 
peavad põhinema järgmistel kriteeriumidel:

Kõikidel kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmetel on 
üldkoosolekul hääletamise õigus, sh 
elektroonilise häälega, kui selleks on 
vajadust. Kõik piirangud seoses 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmete õigustega osaleda ja teostada 
hääletusõigust üldkoosolekul peavad olema 
õiglased ja proportsionaalsed ning need 
peavad põhinema järgmistel kriteeriumidel:

Or. en

Selgitus

Tuleks innustada suurt osavõttu ja tõhusat hääletamist.

Muudatusettepanek 150
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liikmele konkreetse majandusperioodi 
jooksul väljamakstud või väljamakstavad 
summad.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hääleõiguse muutmine tingimuslikuks saadud summadest on ebademokraatlik. Kuna tulu 
jaotub kollektiivse esindamise organisatsiooni õiguste omajate vahel äärmiselt ebavõrdselt, 
võib hääleõiguse piiramine vastavalt saadud summadele põhjustada mõju osas ebamõistlikult 
suuri erinevusi.
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Muudatusettepanek 151
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Igal kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmel on õigus määrata 
mis tahes teine füüsiline või juriidiline isik 
volitatud esindajaks üldkoosolekul tema 
nimel osalema ja hääletama.

8. Igal kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmel on õigus määrata 
mis tahes teine sama kollektiivse 
esindamise organisatsiooni liikmest 
füüsiline või juriidiline isik volitatud 
esindajaks üldkoosolekul tema nimel 
osalema ja hääletama. Kui kollektiivse 
esindamise organisatsioon esindab 
rohkem kui üht õiguste omajate 
kategooriat, võib liige anda enda 
esindamise volituse ainult sama 
kategooria liikmele. Ühele liikmele antud 
esindamise volituste arv on piiratud.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Igal kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmel on õigus määrata 
mis tahes teine füüsiline või juriidiline isik 
volitatud esindajaks üldkoosolekul tema 
nimel osalema ja hääletama.

8. Igal kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmel on õigus määrata 
mis tahes teine füüsiline või juriidiline isik 
volitatud esindajaks üldkoosolekul tema 
nimel osalema ja hääletama. Kehtivuse 
tagamiseks peab liige olema volitatud 
esindajale vabatahtlikult volituse andnud 
mitte varem kui kolm kuud enne selle 
kasutamist.

Or. en
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Selgitus

Selleks et muusikakirjastustel ja/või plaadifirmadel ei kujuneks tavaks nõuda uutelt 
lepingulistelt artistidelt püsiva volitatud esindaja määramist, mis võimaldaks neil saavutada 
aja jooksul kontrolli kollektiivse esindamise organisatsiooni üle.

Muudatusettepanek 153
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Igal kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmel on õigus määrata 
mis tahes teine füüsiline või juriidiline isik 
volitatud esindajaks üldkoosolekul tema 
nimel osalema ja hääletama.

8. Igal kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmel on õigus määrata 
mõni teine liige või sama kategooria
juriidiline isik volitatud esindajaks 
üldkoosolekul tema nimel osalema ja 
hääletama.

Or. de

Muudatusettepanek 154
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon kehtestab 
järelevalvefunktsiooni, mille eesmärk on 
pidevalt kontrollida kollektiivse esindamise 
organisatsioonis juhtimiskohustusi täitvate 
isikute tegevust ja ülesannete täitmist. 
Selleks et tagada kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmete tõhusus
osalemine, peavad nad olema kõnealust 
funktsiooni täitvas organis õiglaselt ja 
tasakaalustatult esindatud.

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon kehtestab 
järelevalvefunktsiooni, mille eesmärk on 
pidevalt kontrollida kollektiivse esindamise 
organisatsioonis juhtimiskohustusi täitvate 
isikute tegevust ja ülesannete täitmist. 
Selleks et tagada eri liiki õiguste omajaid, 
sh niširepertuaari esindavate kollektiivse 
esindamise organisatsiooni liikmete tõhus
osalemine, peavad nad olema kõnealust 
funktsiooni täitvas organis õiglaselt ja 
tasakaalustatult esindatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 155
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon kehtestab 
järelevalvefunktsiooni, mille eesmärk on 
pidevalt kontrollida kollektiivse 
esindamise organisatsioonis 
juhtimiskohustusi täitvate isikute tegevust 
ja ülesannete täitmist. Selleks et tagada 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmete tõhusus osalemine, peavad nad 
olema kõnealust funktsiooni täitvas organis 
õiglaselt ja tasakaalustatult esindatud.

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon kehtestab 
järelevalvefunktsiooni, mille eesmärk on 
pidevalt kontrollida selles organisatsioonis 
juhtimiskohustusi täitvate isikute tegevust 
ja ülesannete täitmist. Selleks et tagada 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmete eri kategooriate tõhus osalemine, 
peavad nad olema kõnealust funktsiooni 
täitvas organis õiglaselt ja tasakaalustatult 
esindatud.

Or. en

Selgitus

Tasakaal kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmete eri kategooriate vahel.

Muudatusettepanek 156
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvefunktsiooni täitev organ 
kohtub regulaarselt ja tal on vähemalt 
järgmised volitused:

2. Järelevalvefunktsiooni täitev organ 
kohtub vähemalt iga kolme kuu järel ja tal 
on vähemalt järgmised volitused:

Or. en

Selgitus

Nõue kohtuda regulaarselt on liiga ebamäärane ja seepärast tuleks see selgemalt määratleda.
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Muudatusettepanek 157
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kiita heaks kollektiivse esindamise 
organisatsiooni poolne kinnisvara 
soetamine;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 158
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad teha otsuse, et 
lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata sellise 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
suhtes, kes ei ületa oma bilansipäeval 
kahte kolmest järgmisest kriteeriumist:

välja jäetud

a) bilansimaht: 350 000 eurot;
b) netokäive: 700 000 eurot;
c) keskmine töötajate arv eelarveaasta 
jooksul: kümme.

Or. de

Muudatusettepanek 159
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad teha otsuse, et
lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata sellise 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
suhtes, kes ei ületa oma bilansipäeval kahte 
kolmest järgmisest kriteeriumist:

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata sellise 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
suhtes, kes ei ületa oma bilansipäeval kahte 
kolmest järgmisest kriteeriumist:

Or. en

Selgitus

Kooskõlas parema õigusloomega ja komisjoni kohustustega on liikmesriikidel lubatud jätta 
mikro-majandusüksused kõrvale teatud potentsiaalselt koormavatest nõuetest.

Muudatusettepanek 160
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegevust 
tegelikult juhtivad isikud ja kõnealuse 
organisatsiooni juhatajad, välja arvatud 
järelevalvefunktsiooni täitvad juhatajad,
kavandavad menetlused nii, et välditakse 
huvide konflikti. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonil on menetlused huvide 
konfliktide tuvastamiseks, haldamiseks, 
jälgimiseks ja avalikustamiseks, et 
nimetatud konfliktid ei kahjustaks 
organisatsiooni liikmete huve.

Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegevust 
tegelikult juhtivad isikud ja kõnealuse 
organisatsiooni juhatajad kavandavad 
menetlused nii, et välditakse huvide 
konflikti. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonil on menetlused huvide 
konfliktide tuvastamiseks, haldamiseks,
jälgimiseks ja avalikustamiseks, et 
nimetatud konfliktid ei kahjustaks 
organisatsiooni liikmete huve.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste menetluste raames peab iga 
nimetatud isik ja juhataja esitama 
järelevalvefunktsiooni täitvale üksusele 
igal aastal eraldi aruande, mis sisaldab 
järgmist teavet:

Kõnealuste menetluste raames peab iga 
nimetatud isik ja juhataja esitama 
järelevalvefunktsiooni täitvale üksusele ja 
liikmetele eraldi aruande ning avaldama 
selle kollektiivse esindamise 
organisatsiooni veebisaidil. Aruanne 
koostatakse enne seda, kui ükski 
nimetatud isikutest alustab oma 
kohustuste täitmist, ja seda uuendatakse 
igal aastal. Aruanne sisaldab järgmist 
teavet:

Or. en

Selgitus

Huvide konflikt tuleb tuvastada enne seda, kui juhataja või tegevjuht asub oma ülesandeid 
täitma.

Muudatusettepanek 162
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste menetluste raames peab iga 
nimetatud isik ja juhataja esitama
järelevalvefunktsiooni täitvale üksusele 
igal aastal eraldi aruande, mis sisaldab 
järgmist teavet:

Kõnealuste menetluste raames peab iga 
nimetatud isik ja juhataja 
järelevalvefunktsiooni täitvale üksusele 
esitama ja avaldama igal aastal eraldi 
aruande, mis sisaldab järgmist teavet:

Or. de

Muudatusettepanek 163
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
peavad õigustest saadavat tulu koguma ja 
haldama hoolsalt.

1. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
peavad õigustest saadavat tulu koguma ja 
haldama hoolsalt, täpselt ja läbipaistvalt. 
Välja arvatud kollektiivse 
litsentsimissüsteemiga liikmesriigid, tagab 
kollektiivse esindamise organisatsioon, et 
ta kogub õigustest saadavat tulu ainult 
nende õiguste omajate nimel, kelle õigusi 
ta on volitatud esindama.

Or. en

Selgitus

Ühtlustamine artikli 12 lõikega 1 ja artikli 14 lõikega 2, milles sätestatakse, et maksed tuleb 
teha täpselt. Kui maksed peavad olema täpsed, on loogiline, et seda peaks olema ka kogumine 
ja haldamine. Samuti peaksid kollektiivse esindamise organisatsioonid koguma tulu ainult 
tegelike liikmete ja nende õiguste omajate nimel, kelle õigusi nad teostavad esindamislepingu 
alusel.

Muudatusettepanek 164
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kollektiivse esindamise 
organisatsioon investeerib õigustest 
saadava tulu ja oma investeeringutest 
saadava mis tahes tulu enne õiguste 
omajate saadaolevate summade jaotamist, 
peab ta seejuures järgima artikli 7 lõike 5 
punktis c osutatud üldisi 
investeerimispõhimõtteid ja järgmisi 
eeskirju:

4. Kui kollektiivse esindamise 
organisatsioon investeerib õigustest 
saadava tulu ja oma investeeringutest 
saadava mis tahes tulu enne õiguste 
omajate saadaolevate summade jaotamist, 
peab ta seda tegema nende õiguste 
omajate parimates huvides, kelle õigusi ta 
teostab, ja seejuures järgima artikli 7 lõike 
5 punktis c osutatud üldisi 
investeerimispõhimõtteid ja järgmisi 
eeskirju:

Or. en
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Muudatusettepanek 165
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) varasid investeeritakse liikmete 
huvides; kui on tegemist võimaliku huvide 
konfliktiga, tagab kollektiivse esindamise 
organisatsioon, et investeering tehakse 
üksnes liikmete huve silmas pidades;

a) kui on tegemist võimaliku huvide 
konfliktiga, tagab kollektiivse esindamise 
organisatsioon, et investeering tehakse 
üksnes nende õiguste omajate huve silmas 
pidades;

Or. en

Muudatusettepanek 166
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) varasid investeeritakse nii, et see ei 
kahjustaks õiguste omajate saadaolevat 
tulu;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsiooni ning selle 
liikmete ja õiguste omajate vahelist suhet 
käsitlevates lepingutes on sätestatud artikli 
16 punktis e osutatud õigustest saadava 
tulu suhtes kohaldatavad mahaarvamised.

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsiooni ning selle 
liikmete ja õiguste omajate vahelist suhet 
käsitlevates lepingutes on konkreetselt 
volitatud artikli 16 punktis e osutatud 
õigustest saadava tulu suhtes kohaldatavad 
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mahaarvamised.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kui kollektiivse 
esindamise organisatsioon osutab õigustest 
saadavast tulust mahaarvatud summadega 
rahastatavaid sotsiaal-, kultuuri- või 
haridusteenuseid, on õiguste omajatel 
õigus järgmisele:

2. Liikmesriigid tagavad, et kui kollektiivse 
esindamise organisatsioon osutab õigustest 
saadavast tulust mahaarvatud summadega 
rahastatavaid sotsiaal-, kultuuri- või 
haridusteenuseid, siis osutatakse selliseid 
teenuseid õiglaste kriteeriumide alusel, 
mis hõlmavad eelkõige juurdepääsu 
kõnealustele teenustele ja nende ulatust.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kui kollektiivse 
esindamise organisatsioon osutab õigustest 
saadavast tulust mahaarvatud summadega 
rahastatavaid sotsiaal-, kultuuri- või 
haridusteenuseid, on õiguste omajatel õigus 
järgmisele:

2. Liikmesriigid tagavad, et kui kollektiivse 
esindamise organisatsioon osutab õigustest 
saadavast tulust ja õigustest saadava tulu 
investeerimisest tekkinud mis tahes tulust
mahaarvatud summadega rahastatavaid 
sotsiaal-, kultuuri- või haridusteenuseid, on 
õiguste omajatel õigus järgmisele:

Or. en
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Muudatusettepanek 170
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sotsiaal-, kultuuri- või 
haridusteenustele õiglaste kriteeriumide 
alusel, mis hõlmavad eelkõige 
juurdepääsu kõnealustele teenustele ja 
nende ulatust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 171
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) õiguste omajatel, kes on lõpetanud 
õiguste, õiguste kategooriate teostamise 
või eri liiki teoste ja muu materjali 
haldamise volituse või kes on võtnud 
kollektiivse esindamise organisatsioonilt 
tagasi mis tahes õiguse, õiguste 
kategooria või teoseliigi ja muu materjali, 
on jätkuvalt juurdepääs kõnealustele 
teenustele. Teenuste kättesaadavust ja 
ulatust käsitlevates kriteeriumides 
võidakse arvestada kõnealuste õiguste 
omajate õigustest saadava tulu suurust ja 
õiguste teostamisega seotud volituse 
kestust, eeldusel et kõnealuseid 
kriteeriume kohaldatakse ka selliste 
õiguste omajate suhtes, kes ei ole 
lõpetanud nimetatud volitust ega võtnud 
kollektiivse esindamise organisatsioonilt 
tagasi mis tahes õigust, õiguste 
kategooriat või teoseliiki ja muud 
materjali.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 172
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab ja 
maksab summad korrapäraselt ja hoolsalt 
välja kõigile õiguste omajatele, keda ta 
esindab. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon jaotab ja maksab 
asjaomased summad välja hiljemalt 12 kuu 
möödudes selle eelarveaasta lõpust, mil
õigustest saadav tulu koguti, välja arvatud 
juhul, kui kollektiivse esindamise 
organisatsioon ei saa nimetatud tähtajast 
kinni pidada objektiivsetel põhjustel, mis 
on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, 
õiguste ja õiguste omajate 
kindlakstegemise või teoseid ja muud 
materjali käsitleva teabe ning õiguste 
omajate kokkuviimisega. Kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab summad 
ja teeb väljamaksed täpselt, tagades eri liiki 
õiguste omajate võrdse kohtlemise.

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab ja 
maksab summad korrapäraselt ja hoolsalt 
välja kõigile õiguste omajatele, keda ta 
esindab. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon jaotab ja maksab 
asjaomased summad välja põhjendamatu 
viivituseta ja hiljemalt kolm kuud pärast
õigustest saadava tulu kogumist, välja 
arvatud juhul, kui kollektiivse esindamise 
organisatsioon ei saa nimetatud tähtajast 
kinni pidada objektiivsetel põhjustel, mis 
on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, 
õiguste ja õiguste omajate 
kindlakstegemise või teoseid ja muud 
materjali käsitleva teabe ning õiguste 
omajate kokkuviimisega. Kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab summad 
ja teeb väljamaksed täpselt, tagades eri liiki 
õiguste omajate võrdse kohtlemise.

Or. en

Selgitus

Artistide ja autorite jaoks on suur probleem, et paljud kollektiivse esindamise 
organisatsioonid viivitavad nii kaua võlgu oleva raha väljamaksmisega. Direktiivi eelnõus 
tehakse ettepanek, et organisatsioonidel tohiks lubada raha enda käes hoida kuni kaks aastat. 
See ei ole sugugi mõistlik. Kollektiivse esindamise organisatsioonid, kes ei saavuta praegu 
kõrgemaid eesmärke, vajavad oma haldustoimingute tõhususe parandamiseks stiimuleid.

Muudatusettepanek 173
Toine Manders
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab ja 
maksab summad korrapäraselt ja hoolsalt 
välja kõigile õiguste omajatele, keda ta 
esindab. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon jaotab ja maksab 
asjaomased summad välja hiljemalt 12 kuu 
möödudes selle eelarveaasta lõpust, mil
õigustest saadav tulu koguti, välja arvatud 
juhul, kui kollektiivse esindamise 
organisatsioon ei saa nimetatud tähtajast 
kinni pidada objektiivsetel põhjustel, mis 
on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, 
õiguste ja õiguste omajate 
kindlakstegemise või teoseid ja muud 
materjali käsitleva teabe ning õiguste 
omajate kokkuviimisega. Kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab summad 
ja teeb väljamaksed täpselt, tagades eri liiki 
õiguste omajate võrdse kohtlemise.

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab ja 
maksab summad korrapäraselt, õigeaegselt 
ja hoolsalt välja kõigile õiguste omajatele, 
keda ta esindab. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon jaotab ja maksab 
asjaomased summad välja vähemalt üks 
kord kvartalis ja hiljemalt 12 kuud pärast
õigustest saadava tulu kogumist. 
Kollektiivse esindamise organisatsioon 
jaotab summad ja teeb väljamaksed täpselt, 
tagades eri liiki õiguste omajate võrdse 
kohtlemise.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab ja 
maksab summad korrapäraselt ja hoolsalt 
välja kõigile õiguste omajatele, keda ta 
esindab. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon jaotab ja maksab 
asjaomased summad välja hiljemalt 12 kuu
möödudes selle eelarveaasta lõpust, mil 
õigustest saadav tulu koguti, välja arvatud 
juhul, kui kollektiivse esindamise 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab ja 
maksab summad korrapäraselt, 
läbipaistvalt ja hoolsalt välja kõigile 
õiguste omajatele, keda ta esindab. 
Kollektiivse esindamise organisatsioon 
jaotab ja maksab asjaomased summad välja 
hiljemalt kahe kuu möödudes päevast, mil 
õigustest saadav tulu koguti, välja arvatud 
juhul, kui kollektiivse esindamise 
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organisatsioon ei saa nimetatud tähtajast 
kinni pidada objektiivsetel põhjustel, mis 
on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, 
õiguste ja õiguste omajate 
kindlakstegemise või teoseid ja muud 
materjali käsitleva teabe ning õiguste 
omajate kokkuviimisega. Kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab summad 
ja teeb väljamaksed täpselt, tagades eri liiki 
õiguste omajate võrdse kohtlemise.

organisatsioon ei saa nimetatud tähtajast 
kinni pidada objektiivsetel põhjustel, mis 
on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, 
õiguste ja õiguste omajate 
kindlakstegemise või teoseid ja muud 
materjali käsitleva teabe ning õiguste 
omajate kokkuviimisega. Kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab summad 
ja teeb väljamaksed täpselt, tagades eri liiki 
õiguste omajate võrdse kohtlemise.

Or. de

Selgitus

Õiguste omajad peavad mõnikord liiga kaua tantjeemide väljamaksmist ootama ning satuvad 
seetõttu ka ebakindlasse olukorda. Direktiiv peaks siin tingimusi tunduvalt parandama.

Muudatusettepanek 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab ja 
maksab summad korrapäraselt ja hoolsalt 
välja kõigile õiguste omajatele, keda ta 
esindab. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon jaotab ja maksab 
asjaomased summad välja hiljemalt 12 kuu 
möödudes selle eelarveaasta lõpust, mil 
õigustest saadav tulu koguti, välja arvatud 
juhul, kui kollektiivse esindamise 
organisatsioon ei saa nimetatud tähtajast 
kinni pidada objektiivsetel põhjustel, mis 
on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, 
õiguste ja õiguste omajate 
kindlakstegemise või teoseid ja muud 
materjali käsitleva teabe ning õiguste 
omajate kokkuviimisega. Kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab summad 
ja teeb väljamaksed täpselt, tagades eri liiki 
õiguste omajate võrdse kohtlemise.

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab ja 
maksab summad korrapäraselt ja hoolsalt 
välja kõigile õiguste omajatele, keda ta 
esindab, ja teeb seda teabe põhjal, mille 
kasutajad annavad kuue kuu jooksul 
pärast sisu kasutamist. Kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab ja 
maksab asjaomased summad välja 
hiljemalt 12 kuu möödudes selle 
eelarveaasta lõpust, mil õigustest saadav 
tulu koguti, välja arvatud juhul, kui 
kollektiivse esindamise organisatsioon ei 
saa nimetatud tähtajast kinni pidada 
objektiivsetel põhjustel, mis on seotud 
eelkõige kasutajate aruandluse, õiguste ja 
õiguste omajate kindlakstegemise või 
teoseid ja muud materjali käsitleva teabe 
ning õiguste omajate kokkuviimisega. 
Kollektiivse esindamise organisatsioon 
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jaotab summad ja teeb väljamaksed täpselt, 
tagades eri liiki õiguste omajate võrdse 
kohtlemise.

Or. en

Selgitus

Kollektiivse esindamise organisatsioonid saavad jaotada summad õigeaegselt üksnes siis, kui 
kasutajad annavad õigeaegselt teavet eri sisu kasutamise kohta.

Muudatusettepanek 176
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon alustab õiguste omajate 
tulu jagamist, kui kogutud summa katab 
mõistlikul määral kogumise kulud. Enne 
jaotamise alustamist nõutav minimaalne 
tase ei tohi ületada põhjendamatult 
võrreldavate kollektiivse esindamise 
organisatsioonide määratud madalaimat 
miinimumsummat.

Or. en

Selgitus

Õiguste omajate tulu jaotub väga ebaühtlaselt, s.o väga suur arv loomeinimesi teenib väga 
vähe. See tähendab, et madalamate jaotamise miinimumtasemete puhul jaotatakse tulu 
suurele arvule õiguste omajatele palju kiiremini. Samal ajal on palju teenivatel õiguste 
omajatel põhjust seada jaotamise minimaalne tase liiga kõrgele, mis tekitab mõnel juhul 
ebaõiglast jaotamist. Nõue säilitada madal jaotamise miinimumtase tekitab stiimuleid 
kulutõhusaks jaotamiseks.

Muudatusettepanek 177
Toine Manders
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad teha kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele erandeid 
lõikes 1 sätestatud jaotamise ja maksmise 
kohustusest objektiivsetel põhjustel, mis 
on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, 
õiguste ja õiguste omajate 
kindlakstegemise või teoseid ja muud 
materjali käsitleva teabe ning õiguste 
omajate kokkuviimisega, mis ei lase 
kollektiivse esindamise organisatsioonil 
pidada kinni selles lõikes ette nähtud 
sagedusest ja tähtajast. Sellises olukorras 
jaotab kollektiivse esindamise 
organisatsioon summad ja teeb 
väljamaksed õiguste omajatele võimalikult 
kiiresti.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui õiguste omajate saadaolevaid 
summasid ei ole võimalik jaotada, teeb
kollektiivse esindamise organisatsioon viie
aasta möödudes selle eelarveaasta lõpust, 
mil õigustest saadav tulu koguti, ja 
eeldusel, et ta on võtnud kõik vajalikud 
meetmed õiguste omajate isikute ja 
asukoha kindlakstegemiseks, artikli 7 
lõike 5 punkti b kohaselt otsuse 
asjaomaste summade kasutamise kohta, 
ilma et see piiraks õiguste omaja õigust 
kollektiivse esindamise organisatsioonilt 
kõnealuseid summasid välja nõuda.

2. Kui õiguste omajate saadaolevaid 
summasid ei ole võimalik jaotada, sest
kollektiivse esindamise organisatsioon ei
ole suutnud teha kindlaks õiguste omajate 
isikut ja asukohta, makstakse raha kolme
aasta möödudes selle eelarveaasta lõpust, 
mil õigustest saadav tulu koguti, fondi, 
mille on sel eesmärgil loonud ja mida 
haldab liikmesriik, kus raha koguti. 
Edaspidi vastutab fond kõigi välja 
ilmunud õiguste omajate nõuete eest.
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Or. en

Selgitus

Kui kollektiivse esindamise organisatsioonil lubataks raha endale jätta, oleks see antistiimul, 
sest ta ei otsiks tõelisi õiguste omajaid nii hoolsalt. Liikmesriigi hallatav fond võib olla 
kasulik kultuurilise mitmekesisuse edendamiseks. Vt põhjendust 15 a (uus). Lisaks on 
soovitatud viis aastat pikk aeg, sest on väga ebatõenäoline, et kadunud õiguste omaja leitakse 
pärast kolmandat või neljandat aastat.

Muudatusettepanek 179
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui õiguste omajate saadaolevaid 
summasid ei ole võimalik jaotada, teeb 
kollektiivse esindamise organisatsioon viie
aasta möödudes selle eelarveaasta lõpust, 
mil õigustest saadav tulu koguti, ja 
eeldusel, et ta on võtnud kõik vajalikud 
meetmed õiguste omajate isikute ja 
asukoha kindlakstegemiseks, artikli 7 lõike 
5 punkti b kohaselt otsuse asjaomaste 
summade kasutamise kohta, ilma et see 
piiraks õiguste omaja õigust kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt kõnealuseid 
summasid välja nõuda.

2. Kui õiguste omajate saadaolevaid 
summasid ei ole võimalik jaotada, on 
liikmesriigid kolme aasta möödudes selle 
eelarveaasta lõpust, mil õigustest saadav 
tulu koguti, ja eeldusel, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon on võtnud kõik 
vajalikud meetmed õiguste omajate isikute 
ja asukoha kindlakstegemiseks, vastutavad 
selle eest, kuidas kõige paremini toimida 
jagamata rahaga, sealhulgas võivad nad 
lubada kollektiivse esindamise
organisatsioonidel nende liikmete vahel
raha ära jagada.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui õiguste omajate saadaolevaid 
summasid ei ole võimalik jaotada, teeb 
kollektiivse esindamise organisatsioon viie

2. Kui õiguste omajate saadaolevaid 
summasid ei ole võimalik jaotada, teeb 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
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aasta möödudes selle eelarveaasta lõpust, 
mil õigustest saadav tulu koguti, ja 
eeldusel, et ta on võtnud kõik vajalikud 
meetmed õiguste omajate isikute ja 
asukoha kindlakstegemiseks, artikli 7 lõike 
5 punkti b kohaselt otsuse asjaomaste 
summade kasutamise kohta, ilma et see 
piiraks õiguste omaja õigust kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt kõnealuseid 
summasid välja nõuda.

kahe aasta möödudes selle eelarveaasta 
lõpust, mil õigustest saadav tulu koguti, ja 
eeldusel, et ta on võtnud kõik vajalikud 
meetmed õiguste omajate isikute ja 
asukoha kindlakstegemiseks, artikli 7 lõike 
5 punkti b kohaselt otsuse asjaomaste 
summade kasutamise kohta, ilma et see 
piiraks õiguste omaja õigust kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt kõnealuseid 
summasid välja nõuda.

Or. de

Muudatusettepanek 181
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui õiguste omajate saadaolevaid 
summasid ei ole võimalik jaotada, teeb 
kollektiivse esindamise organisatsioon viie 
aasta möödudes selle eelarveaasta lõpust, 
mil õigustest saadav tulu koguti, ja 
eeldusel, et ta on võtnud kõik vajalikud 
meetmed õiguste omajate isikute ja 
asukoha kindlakstegemiseks, artikli 7 lõike 
5 punkti b kohaselt otsuse asjaomaste 
summade kasutamise kohta, ilma et see 
piiraks õiguste omaja õigust kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt kõnealuseid 
summasid välja nõuda.

2. Kui õiguste omajate saadaolevaid 
summasid ei ole võimalik jaotada, teeb 
kollektiivse esindamise organisatsioon viie 
aasta möödudes selle eelarveaasta lõpust, 
mil õigustest saadav tulu koguti, ja 
eeldusel, et ta on võtnud kõik vajalikud 
meetmed õiguste omajate isikute ja 
asukoha kindlakstegemiseks, kasutab 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
seda summat oma kultuurifondi tarbeks. 
Kui sellist fondi ei ole, maksab kollektiivse 
esindamise organisatsioon summa 
kasutajatele tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon ei diskrimineeri 
oma liikmeid ega neid õiguste omajaid, 
kelle õigusi ta esindamislepingu alusel 
teostab, seda eelkõige tariifide, 
haldustasude ning õigustest saadava tulu 
kogumist ja õiguste omajate saadaolevate 
summade jaotamist käsitlevate tingimuste 
kohaldamisel.

Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon ei diskrimineeri 
neid õiguste omajaid, kelle õigusi ta 
esindamislepingu alusel teostab, seda 
eelkõige tariifide, haldustasude ning 
õigustest saadava tulu kogumist ja õiguste 
omajate saadaolevate summade jaotamist 
käsitlevate tingimuste kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mahaarvamised ja väljamaksed 
esindamislepingute puhul

Väljamaksed esindamislepingute puhul

Or. en

Muudatusettepanek 184
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
ei või õigustest saadava tulu suhtes, mis 
tuleneb õigustest, mida ta teostab teise 
kollektiivse esindamise organisatsiooniga 
sõlmitud esindamislepingu alusel, 
kohaldada muid mahaarvamisi kui 
haldustasud, välja arvatud juhul, kui teine 
kollektiivse esindamise organisatsioon 

välja jäetud
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annab kõnealusteks muudeks 
mahaarvamisteks selgesõnalise 
nõusoleku.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
jaotab ja maksab teiste kollektiivse 
esindamise organisatsioonide saadaolevad 
summad välja korrapäraselt, hoolsalt ja 
täpselt.

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
jaotab ja maksab teiste kollektiivse 
esindamise organisatsioonide saadaolevad 
summad välja korrapäraselt, õigeaegselt, 
hoolsalt ja täpselt. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon jaotab ja maksab 
asjaomased summad teistele kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele välja 
vähemalt üks kord kvartalis ja hiljemalt 
12 kuud pärast õigustest saadava tulu 
kogumist.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad teha kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele erandeid 
lõikes 2 sätestatud jaotamise ja maksmise 
kohustusest objektiivsetel põhjustel, mis 
on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, 
õiguste ja õiguste omajate 
kindlakstegemise või teoseid ja muud 
materjali käsitleva teabe ning õiguste 
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omajate kokkuviimisega, mis ei lase 
kollektiivse esindamise organisatsioonil 
pidada kinni selles lõikes ette nähtud 
sagedusest ja tähtajast. Sellises olukorras 
jaotab kollektiivse esindamise 
organisatsioon summad ja teeb 
väljamaksed õiguste omajatele võimalikult 
kiiresti.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid vastavad 
litsentsi kasutamisega seotud päringutele 
14 kalendripäeva jooksul ning esitavad 60 
kalendripäeva jooksul pärast litsentsi 
päringu saamist kasutajale pakkumise, 
eeldusel et kollektiivse esindamise 
organisatsioon on saanud kogu 
pakkumise esitamiseks vajaliku teabe.

Or. de

Muudatusettepanek 188
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ainuõiguste tariifid peavad peegeldama 
kaubeldavate õiguste majanduslikku 
väärtust ja kollektiivse esindamise 
organisatsiooni osutatava teenuse 
majanduslikku väärtust.

Ainuõiguste ja tasu saamise õiguste 
tariifid peavad peegeldama kaubeldavate 
õiguste kasutamise majanduslikku 
väärtust, teoste ja muu autoriõigusega 
kaitstud materjali kasutamise laadi ja
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ulatust ning kollektiivse esindamise 
organisatsiooni osutatava teenuse 
majanduslikku väärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ainuõiguste tariifid peavad peegeldama 
kaubeldavate õiguste majanduslikku 
väärtust ja kollektiivse esindamise 
organisatsiooni osutatava teenuse 
majanduslikku väärtust.

Ainuõiguste tariifid peavad asjakohaselt
peegeldama kaubeldavate õiguste 
majanduslikku väärtust ja kollektiivse 
esindamise organisatsiooni osutatava 
teenuse majanduslikku väärtust.

Or. de

Muudatusettepanek 190
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui siseriiklikes õigusaktides ei ole 
sätestatud õiguste omajate tasuõiguse või
hüvitisõiguse alusel saadaolevaid 
summasid, tugineb kollektiivse esindamise 
organisatsioon kõnealuste saadaolevate 
summade kindlaksmääramisel nimetatud 
kaubeldavate õiguste majanduslikule 
väärtusele.

Kui siseriiklikes õigusaktides ei ole 
sätestatud õiguste omajate hüvitisõiguse 
alusel saadaolevaid summasid, tugineb 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
kõnealuste saadaolevate summade 
kindlaksmääramisel 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
tagades õiglase hüvitise teoste ja muu 
autoriõigusega kaitstud materjali 
kasutamise eest.

Or. en
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Muudatusettepanek 191
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui siseriiklikes õigusaktides ei ole 
sätestatud õiguste omajate tasuõiguse või 
hüvitisõiguse alusel saadaolevaid 
summasid, tugineb kollektiivse esindamise 
organisatsioon kõnealuste saadaolevate 
summade kindlaksmääramisel nimetatud 
kaubeldavate õiguste majanduslikule 
väärtusele.

Kui siseriiklikes õigusaktides ei ole 
sätestatud õiguste omajate tasuõiguse 
alusel saadaolevaid summasid, tugineb 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
kõnealuste saadaolevate summade 
kindlaksmääramisel nimetatud 
kaubeldavate õiguste majanduslikule 
väärtusele.

Or. de

Muudatusettepanek 192
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kasutajad peaksid teatama 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele teoste ja muu 
materjali kasutamise kohta kokku lepitud 
ja võimaluse korral masinloetavas 
vormingus, õigeaegselt ja täpselt, et 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
saaksid määrata kohaldatavad tasud ja 
jagada õiguste omajatele saadaolevad 
summad kooskõlas käesoleva direktiiviga 
kehtestatud kohustustega. Kui kasutajad 
ei teavita kollektiivse esindamise 
organisatsioone viisil, mis võimaldaks 
viimastel jagada üksikutele õiguste 
omajatele summad õigeaegselt ja täpselt, 
tagavad liikmesriigid, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonidelt võetakse 
ära käesolevast direktiivist tulenevad 
kohustused, mis on seotud õigustest 
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saadava tulu jaotamisega üksikutele 
õiguste omajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Õiguste õigeaegse, ausa ja läbipaistva 
jaotamise tagamiseks nõuavad kollektiivse 
esindamise organisatsioonid, et kasutajad 
saadaksid neile kasutatud teoste arvulise 
analüüsi kooskõlas kollektiivse 
esindamise organisatsioonide antud või 
sektoris kasutatavate 
standardaruannetega hiljemalt 6 kuud 
pärast muusikateose kasutamist.

Or. en

Selgitus

Autoriõigusega kaitstud teoste kasutamise kindlakstegemiseks on vaja, et kasutajad esitaksid 
digitaalselt ja muus vormis aruanded. Selle sätteta kahjustaks autorite õiguste ja seonduvate 
õiguste jaotamist jätkuvalt asjaolu, et puuduvad teoste tõhusa kasutamise proportsionaalse ja 
analüütilise jaotamise tagamiseks vajalikud andmed. Esitatud andmed on tihti puudulikud ja 
ebatäpsed. Seadmete hulga kasv ja autoriõigusega kaitstud teoste suurem levik dikteerib, et 
kollektiivse esindamise organisatsioonid saaksid kasutajatelt muusikateoste kasutamise kohta 
õigeaegseid ja täpseid andmeid.

Muudatusettepanek 194
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kasutajad peaksid maksma 
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kollektiivse esindamise organisatsioonile 
õigeaegselt litsentsitasu või autoritasu, kui 
on olemas üldkohaldatav või kohtu 
kehtestatud tariif. Kui kasutajad ei maksa 
litsentsitasu või autoritasu õigeaegselt, 
tagavad liikmesriigid kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele võimaluse 
nõuda sellistelt kasutajatelt lisatasu, et 
katta halduskulud, mis tulenevad 
litsentsitasu või autoritasu õigel ajal 
maksmata jätmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Kasutajate kohustused

Liikmesriigid tagavad, et kasutajad 
esitavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele õiguste tõhusa 
teostamise eesmärgil tasuta ja 
elektroonilises vormingus täieliku ja täpse 
teabe, mis on vajalik selleks, et teha 
kindlaks teose või muu materjali 
kasutamine ja vastav õiguste omaja.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Aruandlus ja arveldamine

1. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid kehtestavad asjakohased 
teavitusmenetlused, mis võimaldavad 
kasutajal seoses konkreetse litsentsiga 
edastada kollektiivse esindamise 
organisatsioonile täpselt ja kokkulepitud 
tähtaja jooksul kogu vajaliku teabe selle 
litsentsi kasutamise kohta, sh aruande 
litsentsitud teoste tegeliku kasutamise 
kohta.
2. Liikmesriigid võivad nõuda, et nende 
territooriumil asutatud kollektiivse 
esindamise organisatsioonid kehtestaksid 
lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetlused.
3. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid kehtestavad omavahelise 
koostöömenetluse oma liikmete, õiguste 
omajate ja kasutajate huvides. See 
koostöömenetlus hõlmab vähemalt 
väljastatud litsentse ning teoste ja muu 
kaitstud materjali kasutamist puudutava 
teabe koondamist ühtsesse andmebaasi, 
kooskõlastatud ja ühist arvete väljastamist 
ja tulu kogumist õiguste kasutamise eest.
4. Lõikes 2 osutatud koostöömenetlus 
võimaldab kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel koordineerida 
kasutajatega arveldamist sel moel, et 
kasutaja saab teoste ja muu kaitstud 
materjali õiguste litsentsimise eest 
üheainsa ühisarve. Ühtne arve on 
läbipaistev ning selles on määratletud 
asjassepuutuvad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid, litsentsitud teoste ja 
muu kaitstud materjali loetelu ning nende 
tegelik kasutus. Arvel tuleks ka selgelt 
välja tuua vähemalt õiguste omajatele 
makstavad ja halduskulude katteks 
kasutatavad proportsionaalsed summad.
5. Lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata mitme riigi 
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territooriumil muusikateoste 
internetiõiguste kollektiivse esindamise 
ning teoste ja muu materjali õiguste 
kollektiivse esindamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
1. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid kehtestavad 
proportsionaalsed teavitusmenetlused, mis 
võimaldavad kasutajal seoses konkreetse 
litsentsiga edastada kollektiivse 
esindamise organisatsioonile täpselt ja 
kokkulepitud tähtaja jooksul kogu 
vajaliku teabe selle litsentsi kasutamise 
kohta, sh aruande litsentsitud teoste 
tegeliku kasutamise kohta.
2. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid võivad kehtestada 
koostöömenetluse oma liikmete, õiguste 
omajate ja kasutajate huvides. See 
koostöömenetlus võiks hõlmata 
väljastatud litsentse ning teoste ja muu 
kaitstud materjali kasutamist puudutava 
teabe koondamist. Sellega seoses tuleks 
täiendavalt hinnata ühise andmebaasi ja 
ühisarvete kulusid ja kasulikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon teeb sellise 
õiguste omaja taotlusel, kelle õigusi ta 
esindab, sellise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni taotlusel, kelle nimel ta 
õigusi esindamislepingu alusel teostab, 
ning mis tahes kasutaja taotlusel 
viivitamata elektrooniliselt kättesaadavaks 
järgmise teabe:

välja jäetud

a) standardne litsentsileping ja 
kohaldatavad tariifid;
b) organisatsiooni hallatav repertuaar ja 
teostatavad õigused ning liikmesriigid, 
kus kõnealune teostamine toimub;
c) loetelu organisatsiooni sõlmitud 
esindamislepingutest, sealhulgas teave 
teiste asjaomaste kollektiivse esindamise 
organisatsioonide, esindatava repertuaari 
ja lepingu territoriaalse kohaldamisala 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon teeb sellise
õiguste omaja taotlusel, kelle õigusi ta 
esindab, sellise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni taotlusel, kelle nimel ta 
õigusi esindamislepingu alusel teostab, 
ning mis tahes kasutaja taotlusel 
viivitamata elektrooniliselt kättesaadavaks 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon teeb oma 
veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks 
järgmise teabe:
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järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Põhiteave tariifide, litsentsilepingute, repertuaari ja esindamislepingute kohta on hädavajalik 
hästitoimiva ja läbipaistva loomekaupade turu jaoks. Põhiteavet hindade ja müüdava kauba 
kohta ei peaks jagatama ainult nõudmisel. Kui käesolev muudatusettepanek vastu võetakse, 
võib artikli 18 lõike 1 loetelu lisada artikli 19 lõikesse 1 ja artikli 18 lõike 1 võib välja jätta.

Muudatusettepanek 200
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon teeb sellise 
õiguste omaja taotlusel, kelle õigusi ta 
esindab, sellise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni taotlusel, kelle nimel ta 
õigusi esindamislepingu alusel teostab, 
ning mis tahes kasutaja taotlusel
viivitamata elektrooniliselt kättesaadavaks 
järgmise teabe:

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon teeb viivitamata 
elektrooniliselt kättesaadavaks ja avaldab
järgmise teabe:

Or. de

Muudatusettepanek 201
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) organisatsiooni hallatav repertuaar ja 
teostatavad õigused ning liikmesriigid, kus 
kõnealune teostamine toimub;

b) organisatsiooni hallatav repertuaar ja
teostatavad õigused ning liikmesriigid, 
kus kõnealune teostamine toimub, või kui 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
tegevusulatuse tõttu ei saa repertuaari 
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kindlaks teha, siis teoseliik või muu 
organisatsiooni esindatava materjali liik, 
organisatsiooni teostatavad õigused ning 
liikmesriigid, kus kõnealune teostamine 
toimub;

Or. en

Muudatusettepanek 202
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks teeb kollektiivse esindamise 
organisatsioon õiguste omajate või teiste 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
taotlusel kättesaadavaks teabe teoste kohta, 
mille üht või mitut õiguste omajat ei ole 
kindlaks tehtud, sealhulgas teose pealkiri, 
autori nimi, kirjastaja nimi ja mis tahes 
muu kättesaadav asjaomane teave, mis 
võib olla vajalik õiguste omajate 
kindlakstegemiseks.

2. Lisaks teeb kollektiivse esindamise 
organisatsioon avalikult kättesaadavaks 
teabe teoste kohta, mille üht või mitut 
õiguste omajat ei ole kindlaks tehtud, 
kooskõlas direktiivi 2012/28/EL (orbteoste 
teatavate lubatud kasutusviiside kohta) 
sätetega, sealhulgas teose pealkiri, autori 
nimi, kirjastaja nimi ja mis tahes muu 
kättesaadav asjaomane teave, mis võib olla 
vajalik õiguste omajate 
kindlakstegemiseks.

Or. en

Selgitus

Õiguste omajatel, kes ei ole kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmed, peaks olema 
võimalus kontrollida, kas ükski nende töödest on esitatud loetelus kui tuvastamata teos. See 
teave on väärtuslik ka kasutajate ja lõpptarbijate jaoks. Orbteoste direktiivi kuuluvad sätted 
selle kohta, kuidas toimida olukorras, kus õiguste omajaid ei saa leida, nii et järjepidevuse 
tagamiseks tuleks viidata sellele direktiivile.

Muudatusettepanek 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2



AM\933267ET.doc 89/108 PE508.268v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks teeb kollektiivse esindamise 
organisatsioon õiguste omajate või teiste 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
taotlusel kättesaadavaks teabe teoste kohta, 
mille üht või mitut õiguste omajat ei ole 
kindlaks tehtud, sealhulgas teose pealkiri, 
autori nimi, kirjastaja nimi ja mis tahes 
muu kättesaadav asjaomane teave, mis 
võib olla vajalik õiguste omajate 
kindlakstegemiseks.

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
teeb õiguste omajate või teiste kollektiivse 
esindamise organisatsioonide taotlusel 
kättesaadavaks teabe teoste kohta, mille 
üht või mitut õiguste omajat ei ole kindlaks 
tehtud, sealhulgas teose pealkiri, autori 
nimi, kirjastaja nimi ja mis tahes muu 
kättesaadav asjaomane teave, mis võib olla 
vajalik õiguste omajate 
kindlakstegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon avalikustab
järgmise teabe:

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon teeb avalikult 
juurdepääsetava veebisaidi kaudu
kättesaadavaks vähemalt järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 205
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) loetelu kõikide hinnatavate 
muusikateoste ja nende õiguste kohta;

Or. de
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Muudatusettepanek 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) nende õiguste, õiguste kategooriate 
või teoseliikide nimekiri, mille õiguste 
omajad on vabatahtlikult välja jätnud 
kollektiivsest teostamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) standardne litsentsileping ja 
kohaldatavad tariifid;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g c) organisatsiooni hallatav repertuaar ja 
teostatavad õigused ning liikmesriigid, 
kus kõnealune teostamine toimub;

Or. en



AM\933267ET.doc 91/108 PE508.268v01-00

ET

Muudatusettepanek 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt g d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g d) loetelu organisatsiooni sõlmitud 
esindamislepingutest, sealhulgas teave 
teiste asjaomaste kollektiivse esindamise 
organisatsioonide, esindatava repertuaari 
ja lepingu territoriaalse kohaldamisala 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad teha otsuse, et I 
lisa punkti 1 alapunkte a, f ja g ei 
kohaldata sellise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni suhtes, kes ei ületa oma 
bilansipäeval kahte kolmest järgmisest 
kriteeriumist:

välja jäetud

a) bilansimaht: 350 000 eurot;
b) netokäive: 700 000 eurot;
c) keskmine töötajate arv eelarveaasta 
jooksul: kümme.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad teha otsuse, et I 
lisa punkti 1 alapunkte a, f ja g ei 
kohaldata sellise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni suhtes, kes ei ületa oma 
bilansipäeval kahte kolmest järgmisest 
kriteeriumist:

välja jäetud

a) bilansimaht: 350 000 eurot;
b) netokäive: 700 000 eurot;
c) keskmine töötajate arv eelarveaasta 
jooksul: kümme.

Or. de

Muudatusettepanek 212
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad teha otsuse, et I 
lisa punkti 1 alapunkte a, f ja g ei kohaldata 
sellise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni suhtes, kes ei ületa oma 
bilansipäeval kahte kolmest järgmisest 
kriteeriumist:

5. I lisa punkti 1 alapunkte a, f ja g ei 
kohaldata sellise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni suhtes, kes ei ületa oma 
bilansipäeval kahte kolmest järgmisest 
kriteeriumist:

Or. en

Selgitus

Kooskõlas parema õigusloomega ja komisjoni kohustustega on liikmesriikidel lubatud jätta 
mikro-majandusüksused kõrvale teatud potentsiaalselt koormavatest nõuetest.

Muudatusettepanek 213
Christian Engström
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asutatud kollektiivse 
esindamise organisatsioonid täidavad 
muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalsete litsentside andmisel 
käesolevas jaotises esitatud nõudeid.

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil tegutsevad kollektiivse 
esindamise organisatsioonid täidavad 
muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalsete litsentside andmisel 
käesolevas jaotises esitatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

Selleks et hoida ära olukorda, kus organisatsioon asutatakse väljaspool ELi, et eeskirjade 
täitmisest kõrvale hiilida, tuleks direktiivi kohaldada kõikide kollektiivse esindamise 
organisatsioonide suhtes, kes tegutsevad vähemalt ühes liikmesriigis. Artikkel peaks olema 
järjepidev artikliga 2.

Muudatusettepanek 214
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon, 
kes annab muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse, annab
internetipõhiste muusikateenuste 
osutajatele, õiguste omajatele ja teistele 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele elektrooniliselt
ajakohast teavet, mille abil on võimalik
kindlaks teha tema esindatav 
internetipõhine muusikarepertuaar. Teave
hõlmab esindatavaid muusikateoseid, 
esindatavaid õigusi või nende osi ja 
esindatavaid liikmesriike.

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon, 
kes annab muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse, teeb
ajakohase teabe avalikult kättesaadavaks, 
et võimaldada kindlaks teha tema 
esindatav internetipõhine 
muusikarepertuaar. Teave hõlmab 
esindatavaid muusikateoseid, esindatavaid 
õigusi või nende osi ja esindatavaid 
liikmesriike.

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
võib võtta arukaid meetmeid andmete 
täpsuse ja tervikluse kaitseks, nende 
taaskasutamise kontrollimiseks ning 
isikuandmete ja tundliku äriteabe kaitseks.

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
võib võtta arukaid meetmeid andmete 
täpsuse ja tervikluse kaitseks ning 
isikuandmete ja vajaduse korral tundliku 
äriteabe kaitseks.

Or. en

Selgitus

Kollektiivse esindamise organisatsioonidele ei tohiks anda üldvolitust piirata teabe 
taaskasutamist, mis on tähtis põhiline inimõigus.

Muudatusettepanek 216
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid innustavad kollektiivse 
esindamise organisatsioone ja 
kommertsoperaatoreid looma täpset, 
terviklikku ja ajakohastatud andmebaasi 
Global Repertoire Database, et lihtsustada 
mitut repertuaari hõlmavat ja 
multiterritoriaalset litsentsimist.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon, 
kes annab muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse, kehtestab 
menetlused, mis võimaldavad õiguste 
omajatel ja teistel kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel vaidlustada artikli 22 
lõikes 2 osutatud andmete sisu või artiklis 
23 esitatud teabe, juhul kui kõnealused 
õiguste omajad ja kollektiivse esindamise 
organisatsioonid leiavad asjakohaste 
tõendite alusel, et nende muusikateoste 
internetiõigusi käsitlevad andmed või teave 
on ebatäpsed. Kui nimetatud väited on 
piisavalt põhjendatud, tagab kollektiivse 
esindamise organisatsioon, et kõnealused 
andmed või teave parandatakse 
viivitamata.

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon, 
kes annab muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse, kehtestab 
menetlused, mis võimaldavad õiguste 
omajatel, teistel kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel ja kasutajatel 
vaidlustada artikli 22 lõikes 2 osutatud 
andmete sisu või artiklis 23 esitatud teabe, 
juhul kui kõnealused õiguste omajad,
kollektiivse esindamise organisatsioonid ja 
kasutajad leiavad asjakohaste tõendite 
alusel, et nende muusikateoste 
internetiõigusi käsitlevad andmed või teave 
on ebatäpsed. Kui nimetatud väited on 
piisavalt põhjendatud, tagab kollektiivse 
esindamise organisatsioon, et kõnealused 
andmed või teave parandatakse 
viivitamata.

Or. en

Selgitus

Ka kasutajatel on legitiimne huvi, et kollektiivse esindamise organisatsioonide käes olev teave 
oleks täpne.

Muudatusettepanek 218
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui võimalik ja ainult pärast 
ühisarvete kulude ja kasulikkuse 
hindamist, võib kollektiivse esindamise 
organisatsioon kehtestada lõigetes 3 ja 4 
esitatud eesmärkidel teiste kollektiivse 
esindamise organisatsioonidega tehtava 
koostöö menetluse, et näha ette 
internetipõhistele muusikateenuste 
osutajatele ühe ühisarve väljastamise, 
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nagu on sätestatud artiklis 15 a.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vaheline 
esindamisleping, millega üks kollektiivse 
esindamise organisatsioon volitab teist 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
andma multiterritoriaalseid litsentse oma 
muusikarepertuaari kuuluvate 
muusikateoste kasutamiseks internetis, 
peab olema ainuõiguseta. Volitatud 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
teostab kõnealuseid internetiõigusi 
mittediskrimineerivatel tingimustel.

1. Et oleks võimalik ühendada mitmed 
repertuaarid ning anda välja mitut 
repertuaari hõlmavaid 
multiterritoriaalseid litsentse, peab 
kollektiivse esindamise organisatsioonidel 
olema võimalus sõlmida teiste kollektiivse 
esindamise organisatsioonidega 
esindamislepinguid selliste litsentside 
kooskõlastamiseks ja tõhustamiseks 
võrdsetel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vahelises 
esindamislepingus, millega üks 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
volitab teist kollektiivse esindamise 
organisatsiooni andma multiterritoriaalseid 
litsentse oma muusikarepertuaari kuuluvate 
muusikateoste kasutamiseks internetis, 
peaks volitava organisatsiooni jaoks 
säilima võimalus volitada teist 
organisatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vaheline 
esindamisleping, millega üks kollektiivse 
esindamise organisatsioon volitab teist 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
andma multiterritoriaalseid litsentse oma 
muusikarepertuaari kuuluvate 
muusikateoste kasutamiseks internetis, 
peab olema ainuõiguseta. Volitatud
kollektiivse esindamise organisatsioon 
teostab kõnealuseid internetiõigusi 
mittediskrimineerivatel tingimustel.

1. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vaheline 
esindamisleping, millega üks kollektiivse 
esindamise organisatsioon volitab teist 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
andma multiterritoriaalseid litsentse oma 
muusikarepertuaari kuuluvate 
muusikateoste kasutamiseks internetis, 
peab olema ainuõiguseta. See ei välista 
asjaomase kollektiivse esindamise 
organisatsiooni õigust usaldada teatud 
arvule teistele kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele või koondatud 
internetiõiguste kogumitele ülesanne 
anda multiterritoriaalseid litsentse oma 
muusikarepertuaari kuuluvate 
muusikateoste kasutamiseks internetis ja 
osaleda piiratud arvus koondatud 
internetiõiguste kogumites.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vaheline 
esindamisleping, millega üks kollektiivse 
esindamise organisatsioon volitab teist 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
andma multiterritoriaalseid litsentse oma 
muusikarepertuaari kuuluvate 
muusikateoste kasutamiseks internetis, 
peab olema ainuõiguseta. Volitatud 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
teostab kõnealuseid internetiõigusi 
mittediskrimineerivatel tingimustel.

1. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vahelises 
esindamislepingus, millega üks 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
volitab teist kollektiivse esindamise 
organisatsiooni andma multiterritoriaalseid 
litsentse oma muusikarepertuaari kuuluvate 
muusikateoste kasutamiseks internetis, 
peaks volitava kollektiivse esindamise 
organisatsiooni jaoks säilima võimalus 
volitada teist kollektiivse esindamise 
organisatsiooni.



PE508.268v01-00 98/108 AM\933267ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Volitavale organisatsioonile peaks jääma õigus (mida tähendab ainuõiguse puudumine) 
volitada teist kollektiivse esindamise organisatsiooni esindama tema repertuaari. Seda tuleks 
väljendada selgesõnaliselt.

Muudatusettepanek 222
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et oleks võimalik ühendada repertuaarid 
mitut repertuaari hõlmavate 
multiterritoriaalsete litsentside 
väljaandmiseks kindlatel territooriumidel, 
on kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel võimalus sõlmida 
konkreetsete territooriumide kohta teiste 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidega esindamislepinguid 
võrdsetel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel.

Or. en

Selgitus

Tähtis on viidata kollektiivse esindamise organisatsioonide võimalusele sõlmida lepinguid 
teatud territooriumide kohta, mitte ainult kohustusele sõlmida kogu Euroopat hõlmavaid 
lepinguid.

Muudatusettepanek 223
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Volitatud kollektiivse esindamise 
organisatsioon teostab kõnealuseid 
internetiõigusi mittediskrimineerivatel 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid edendavad ja 
soodustavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonide koostööd õiguste 
teostamise, haldamise ja litsentsimise 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele jääb õigus 
määrata iseseisvalt tingimused, eelkõige 
seoses tariifidega, mille kohaselt nad 
annavad volituse kasutada nende 
repertuaari.

Or. en
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Muudatusettepanek 226
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Liikmesriigid tagavad, et 
esindamislepingud ja koondatud 
internetiõiguste kogumid, teabevahetus 
ning muud kollektiivse esindamise 
organisatsioonide koostöö vormid 
multiterritoriaalsete ja mitut repertuaari 
hõlmavate litsentside andmise ja 
volitamise jaoks ja/või vastastikku 
kokkulepitud tariifide ja tingimuste 
kehtestamiseks nendele litsentsidele 
jäetakse välja nende konkurentsiõiguse 
sätete kohaldamisalast, millega 
keelustatakse need lepingud ja 
kooskõlastatud tegevus, mille eesmärk või 
tagajärg on konkurentsi piiramine.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Volitav kollektiivse esindamise 
organisatsioon võib piirata teistele 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele antud volitusi 
esindada tema repertuaari teatud 
kindlatel territooriumidel.

Or. en

Selgitus

Selleks et kollektiivse esindamise organisatsioonid jääksid sõlmpunktide moodustamisel 
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teatud määral paindlikuks, on tähtis, et esindamislepingutes jäetaks ruumi territooriumide 
valimiseks, selle asemel et ainsaks valikuvõimaluseks on kogu EL.

Muudatusettepanek 228
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid edendavad samadel 
tingimustel võimaluse korral kollektiivse 
esindamise organisatsioonide koostööd 
õiguste teostamise, haldamise ja 
litsentsimise valdkonnas ning loovad 
raamtingimused nende piiriüleseks 
loomiseks ja tegevuseks.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb panna kohustus võtta vastu riiklikke seadusi, et lihtsustada piiriülest 
litsentsimist, sest teatud olemasolev riiklik kord takistab selle eesmärgi saavutamist.

Muudatusettepanek 229
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid edendavad samadel 
tingimustel võimaluse korral kollektiivse 
esindamise organisatsioonide koostööd 
õiguste teostamise, haldamise ja 
litsentsimise valdkonnas ning loovad 
raamtingimused nende piiriüleseks 
loomiseks ja tegevuseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 230
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse saanud kollektiivse esindamise 
organisatsioon, kes otsustab lõikes 1 
osutatud taotluse tagasi lükata, teavitab 
taotluse esitanud kollektiivse esindamise 
organisatsiooni kirjalikult oma otsusest ja 
selle põhjustest.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haldustasu teenuse eest, mida taotluse 
saanud kollektiivse esindamise 
organisatsioon osutab taotluse esitanud 
organisatsioonile, ei või ületada mõistlikke 
kulusid, mida taotluse saanud kollektiivse 
esindamise organisatsioon kandis taotluse 
esitanud organisatsiooni repertuaari 
haldamisel, ega mõistlikku 
kasumimarginaali.

Haldustasu teenuse eest, mida taotluse 
saanud kollektiivse esindamise 
organisatsioon osutab taotluse esitanud 
organisatsioonile, ei või ületada mõistlikke 
kulusid, mida taotluse saanud kollektiivse 
esindamise organisatsioon kandis taotluse 
esitanud organisatsiooni repertuaari 
haldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Taotluse saanud kollektiivse 
esindamise organisatsioon on kohustatud 
aktiivselt teostama taotluse esitanud
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
õigusi multiterritoriaalsete litsentside 
andmisel või pakkumisel 
mittediskrimineerivalt ja samal tasemel, 
nagu ta esindab oma repertuaari.

Or. en

Selgitus

Teostamise kohustusega kaasneb kohustus käsitleda repertuaare võrdselt ja nõuda 
koondrepertuaaride kasutajatelt tasu sama tariifi alusel.

Muudatusettepanek 233
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Taotluse saanud kollektiivse 
esindamise organisatsioon annab taotluse 
esitanud kollektiivse esindamise 
organisatsiooni repertuaarile oma suhetes 
kasutajatega litsentsi samadel tingimustel 
nagu oma repertuaarile ega jäta taotluse 
esitanud organisatsiooni repertuaari 
kõrvale litsentsitud repertuaarist, välja 
arvatud juhul, kui taotluse esitanud 
organisatsioon annab selliseks väljajätuks 
sõnaselge nõusoleku.

Or. en

Selgitus

Kui kohaldatakse volituse vastuvõtmise kohustust, tuleks kohaldada ka teostamise kohustust. 
See on ainus tagatis, et repertuaar on litsentsilepingute osa.
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Muudatusettepanek 234
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Kui taotluse esitanud kollektiivse 
esindamise organisatsiooni taotluse 
teostada tema õigusi kooskõlas 
artikliga 28 lükkavad tagasi kõik taotluse 
saanud kollektiivse esindamise 
organisatsioonid, kes täidavad käesoleva 
direktiivi III jaotise nõudeid, võib taotluse 
esitanud kollektiivse esindamise 
organisatsioon pakkuda või anda oma 
repertuaari kuuluvate muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalseid 
litsentse territooriumide kohta, mille jaoks 
ta on saanud oma liikmetelt ja/või teistelt 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidelt sõnaselge volituse.

Or. en

Selgitus

III jaotise kohastel kollektiivse esindamise organisatsioonidel ei ole tõelist põhjust saada nn 
sõlmpunktiks teiste kollektiivse esindamise organisatsioonide jaoks, sest selline tegevus 
tekitaks neile kollektiivse esindamise organisatsioonidele lisakoormust ja täiendavad 
halduskulusid.

Muudatusettepanek 235
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Taotluse saanud ja taotluse esitanud 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
võivad lisaks haldustasule leppida kokku 
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täiendavates mahaarvamistes sotsiaal-, 
kultuuri- ja haridusteenuste eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 18 lõike 1 punkte a ja c ning 
artikleid 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 ja 36
kohaldatakse ka kõikide kollektiivse 
esindamise organisatsioonile tervikuna või 
osaliselt kuuluvate üksuste suhtes, kes 
pakuvad või annavad muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalseid 
litsentse.

Artikli 18 lõike 1 punkti c, artikli 19 lõike 
1 punkti f a ning artikleid 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 32 ja 36 kohaldatakse ka 
kõikide kollektiivse esindamise 
organisatsioonile tervikuna või osaliselt 
kuuluvate üksuste suhtes, kes pakuvad või 
annavad muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 28 ja 29 ei kohaldata, kui selline 
üksus annab või pakub ühe üksiku 
õiguste omaja muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalseid 
litsentse või koondab lihtsalt samade 
muusikateoste õigused sel ainsal 
eesmärgil, et olla võimelised litsentsima 
ühiselt nii selliste teoste reprodutseerimis-
kui ka üldsusele edastamise õigust.

Or. en
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Muudatusettepanek 238
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva jaotise nõudeid ei kohaldata 
selliste kollektiivse esindamise 
organisatsioonide suhtes, kes annavad 
taotletavate õiguste vabatahtliku 
koondamise alusel ELi toimimise lepingu 
artiklites 101 ja 102 sätestatud 
konkurentsieeskirjade kohaselt 
muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalse litsentsi, mida 
ringhäälinguorganisatsioon vajab selleks, 
et edastada avalikkusele nii oma raadio-
või televisiooniprogrammid või teha need 
neile kättesaadavaks samaaegselt nende 
esmakordse ülekandega või pärast 
esmakordset ülekannet kui ka 
ringhäälinguorganisatsiooni toodetud mis 
tahes internetimaterjal, mis toimib tema 
raadio- või televisiooniprogrammi 
esmakordse ülekande täiendmaterjalina.

Käesoleva jaotise nõudeid ei kohaldata 
selliste kollektiivse esindamise 
organisatsioonide suhtes, kes annavad 
taotletavate õiguste vabatahtliku 
koondamise alusel ELi toimimise lepingu 
artiklites 101 ja 102 sätestatud 
konkurentsieeskirjade kohaselt 
muusikateoste internetiõiguste litsentsi, 
mida ringhäälinguorganisatsioon vajab 
selleks, et teha kättesaadavaks oma 
raadio- või televisiooniprogrammid ning 
muud veebipõhised pakkumised.

Or. de

Muudatusettepanek 239
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid võimaldavad 
oma liikmetele ja õiguste omajatele 
tõhusad ja õigeaegsed menetlused selliste 
kaebuste käsitlemiseks ning vaidluste 
lahendamiseks, mis on seotud eelkõige 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid võimaldavad 
oma liikmetele ja õiguste omajatele 
tõhusad ja õigeaegsed menetlused selliste 
kaebuste käsitlemiseks ning vaidluste 
lahendamiseks, mis on seotud eelkõige 
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õiguste teostamise volituse ja õiguste 
lõpetamise või tagasivõtmisega, liikmesuse 
tingimuste, õiguste omajate saadaolevate 
summade kogumise, mahaarvamiste ning 
jaotamisega.

õiguste teostamise volituse ja õiguste 
lõpetamise või tagasivõtmisega, liikmesuse 
tingimuste, õiguste omajate saadaolevate 
summade kogumise, mahaarvamiste ning 
jaotamisega. Kaebuste käsitlemise ja 
vaidluste lahendamise menetlused on 
sõltumatud.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutajatega seotud vaidluste lahendamine Kasutajatega tekkivate vaidluste 
lahendamine

Or. de

Muudatusettepanek 241
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonide ja kasutajate 
vahelised vaidlused, mis hõlmavad 
kehtivaid ja kavandatud 
litsentsimistingimusi, tariife ja litsentsi 
andmisest keeldumist, võib esitada kohtule 
ning vajaduse korral sõltumatule ja 
erapooletule vaidluste lahendamise 
asutusele.

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonide ja kasutajate 
vahelised vaidlused, mis hõlmavad 
kehtivaid ja kavandatud 
litsentsimistingimusi, tariife ja litsentsi 
andmisest keeldumist, võib esitada 
sõltumatule ja erapooletule vaidluste 
lahendamise asutusele.

Or. en

Selgitus

Kasutajatel peaks olema juurdepääs ka vaidluste lahendamisele. Õigust pöörduda lisaks (või 
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selle asemel) kohtusse, käsitletakse lõikes 2 ja seda ei ole vaja siin mainida.

Muudatusettepanek 242
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 39 
osutatud pädevad asutused kontrollivad 
pidevalt, kas nende territooriumil asuvad
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
täidavad muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse andes 
käesoleva direktiivi III jaotises sätestatud 
nõudeid.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 39 
osutatud pädevad asutused kontrollivad 
pidevalt, kas nende territooriumil 
tegutsevad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid täidavad muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalseid 
litsentse andes käesoleva direktiivi III 
jaotises sätestatud nõudeid.
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Järjepidev artikli 2 määratlusega.


