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LÜHISELGITUS

Taust

Juulis 2012 tegi komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv, mis sisaldab üldsätteid õiguste 
kollektiivse teostamise kohta kõigis sektorites. Lisaks sisaldab see sätteid internetipõhise 
muusika multiterritoriaalse litsentsimise kohta. Nimetatud ettepanekut tuleb käsitleda seoses 
komisjoni 2010. aasta teatisega Euroopa digitaalarengu tegevuskava kohta ning Euroopa 
2020. aasta strateegiaga, mis on suunatud arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule. Selle eesmärk on lihtsustada õiguste litsentsimist ja üldisemalt juurdepääsu 
atraktiivsele digitaalsele infosisule eelkõige piiriüleses kontekstis, tagades nii, et tarbijatel ja 
ettevõtetel oleks võimalik täielikult ära kasutada digitaalse ühtse turu pakutavaid võimalusi.

Nagu märgiti 2011. aasta aprilli ühtse turu aktis, on intellektuaalomand üks põhilisi 
valdkondi, kus on vaja võtta ELi tasandi meetmeid, et võidelda praeguse kriisiga, ergutada 
majanduskasvu ja suurendada usaldust ühtse turu vastu. Uuringud on näidanud, et 
loomemajandus annab arvestatava panuse liikmesriikide SKPsse ja tööhõivesse. Samas on 
õiguste kollektiivne teostamine ELis endiselt läbipaistmatu. Eelkõige on mitmeid aastaid 
kestnud arutelude teemaks olnud olemasolevad õiguste kasutamise eest saadava tulu 
kogumise süsteemid ning kogutud tulude jaotamine.

Õiguste omajad nurisevad sageli, et nad ei saa kätte summasid, millele neil on õigus. 
Autoritasu kogumise ühingute pikalevenivad ja ebaselged menetlused tasude maksmisel ja 
jaotamisel võivad põhjustada nende hulgas segadust ja usaldamatust. See loob takistusi 
loovusele ja toob kaasa läbipaistmatuma siseturu. Samuti soovitakse rohkem selgust summade 
osas, mida ei saa jaotada. Teisest küljest on ka kasutajatel tihti raske mõista, milliseid tasusid 
neil tuleks maksta ja milline kollektiivse esindamise organisatsioon vastutab millise tasu 
kogumise eest.

Lõpuks osutavad kollektiivse esindamise organisatsioonid teenuseid ühes või mitmes õiguste 
valdkonnas ning ühele või mitmele õiguste omajate rühmale ühes liikmesriigis ning on 
paljudel juhtudel de jure või de facto monopolid. Seetõttu ei ole võimalik siinkohal veel 
rääkida tõelisest konkurentsile avatud ühtsest turust. 

Raportööri märkused

Komisjoni ettepanek on suur samm edasi õiguste kollektiivse teostamise osas ja raportöör 
jagab komisjoni seisukohta, et selles valdkonnas on vaja kehtestada õiguslik raamistik.

Kuid selleks, et edendada kogu ühtse turu ulatuses innovatsiooni ja intellektuaalset loomingut 
kunstnike, teenusepakkujate, tarbijate ja kogu Euroopa majanduse heaks, tuleks tegutseda 
veelgi jõulisemalt. Raportööri sooviks on, et direktiiv lisaks muu hulgas läbipaistvust nii 
kasutajatele kui ka õiguste omajatele, vähendaks halduskulusid ja kaitseks paremini õiguste 
omajate huve. Käesoleva arvamuse eesmärk on anda panus nende eesmärkide saavutamisse, 
keskendudes alljärgnevatele põhiteemadele. 

Esiteks, et saavutada parem läbipaistvus kasutajate jaoks ning vältida topeltarveid, peaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonid tegema koostööd, luues kasutajatele keskse 
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kontaktpunkti. Neil tuleks koostöös tagada, et kasutaja saab üheainsa ühtse arve. Selle 
eeltingimuseks on laitmatult töötav andmete jagamise süsteem nimetatud kollektiivse 
esindamise organisatsioonide vahel. 

Teiseks, litsentsitasud peaksid olema läbipaistvamad. Ühtsel arvel peaks olema selgesti välja 
toodud kõik asjassepuutuvad kollektiivse esindamise organisatsioonid, litsentsitud teosed ja 
nende tegelik kasutus. Erimeelsuste ja vaidluste lahendamiseks peab olema võimalus kasutada 
asjakohaste eksperditeadmistega erapooletute ja sõltumatute asutuste abi. Lisaks tuleks 
killustumise vältimiseks kohaldada läbipaistvuse nõudeid kõigile kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele. Direktiivis tuleks täiel määral arvesse võtta viimaseid tehnoloogilisi 
arenguid, julgustades kasutajaid, õiguste omajaid ja kollektiivse esindamise organisatsioone 
koguma ja jagama teavet isiklike veebikontode kaudu. 

Kolmandaks, tuleks edendada kogutud tulude heaperemehelikku kasutamist ning seetõttu 
piirata nende tulude riskantset investeerimist. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
peaksid hoiduma varade investeerimisest sellisel moel, mis võib põhjustada õiguste omajatele 
kuuluvate tulude vähenemist. 

Neljandaks, õiguste omajate õigusi ja huve tuleks paremini kaitsta, tagades et nende õiguste 
teostamine on turvatud sagedasemate ja regulaarsemate väljamaksete ja summade 
jaotamistega ning nende teoste kasutamise suurema läbipaistvusega.

Lõpetuseks väljendab raportöör rahulolu seoses direktiivi III jaotisega, mis käsitleb 
muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalseid litsentse. Piiriülene asutamisvabadus ja 
teenuste, sh õiguste kollektiivse teostamise teenuste osutamise vabadus on ühtse turu 
nurgakivi, mis on sätestatud aluslepingute ja teenuste direktiiviga ja mida tuleks seetõttu täies 
ulatuses rakendada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
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,18

mille eesmärk on luua õigusraamistik, et 
tagada asutamisvabadus ja teenuste vaba 
liikumine liikmesriikide vahel. See eeldab, 

(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,18

mille eesmärk on luua õigusraamistik, et 
tagada asutamisvabadus ja teenuste vaba 
liikumine liikmesriikide vahel. Selle 
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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.

direktiivi artikli 17 punktis 11 sisalduva 
erandiga täpsustatakse, et artikli 16 
sätteid, mis puudutavad teenuste 
osutamise vabadust, ei kohaldata 
autoriõigustele kui sellistele. Nimetatud 
erand ei puuduta siiski selliste õiguste 
haldamisega seotud teenuseid. 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. en

Muudatusettepanek 2
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 
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 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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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 
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.

(11) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonidelt eeldatakse, et nad 
tegutsevad oma liikmete ja õiguste 
omajate parimates huvides. Seetõttu on 
oluline näha ette süsteemid, mis 
võimaldavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liikmetel, s.o õiguste 
omajatel ja neid otseselt esindavatel 
üksustel 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 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 4
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 

(13) Liikmed peaksid saama osaleda 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
haldamise järelevalves. Selleks peaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
kehtestama oma organisatsioonilisele 
struktuurile kohase järelevalvefunktsiooni 
ja võimaldama liikmetel, kes esindavad eri 
liiki õiguste omajaid, olla esindatud 
organis, kes kõnealust funktsiooni täidab.
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kohustused proportsionaalseks, peaksid 
liikmesriigid juhul, kui nad peavad seda 
vajalikuks, saama jätta väikseimad 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
kõrvale kohustusest korraldada 
kõnealune järelevalvefunktsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid koguvad, haldavad ja 
jaotavad tulu, mida saadakse õiguste 
omajate poolt nende hoolde antud õiguste 
kasutamisest. Kõnealune tulu kuulub 
lõppkokkuvõttes maksmisele õiguste 
omajatele, kes võivad olla asjaomase või 
mõne teise organisatsiooni liikmed.
Seetõttu on oluline, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid oleksid 
kõnealuse tulu kogumisel, haldamisel ja 
jaotamisel äärmiselt hoolikad. Täpne 
jaotamine on võimalik üksnes siis, kui 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
peavad nõuetekohast arvestust liikmesuse, 
litsentside ning teoste ja muu materjali 
kasutuse üle. Vajaduse korral peaksid 
andmeid esitama ka õiguste omajad ja 
kasutajad ning kollektiivse esindamise 
organisatsioonid peaksid neid kontrollima.
Kogutud ja õiguste omajate saadaolevaid 
summasid tuleks hallata eraldi kõigist 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
enda varadest ning juhul, kui need summad 
investeeritakse enne nende jaotamist 
õiguste omajatele, peaks see toimuma 
kooskõlas kollektiivse esindamise 
organisatsiooni üldkoosolekul vastu võetud 
investeerimispõhimõtetega. Selleks et 
säilitada õiguste omajate õiguste 
kõrgetasemeline kaitse, ja tagamaks, et mis 

(15) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid koguvad, haldavad ja 
jaotavad tulu, mida saadakse õiguste 
omajate poolt nende hoolde antud õiguste 
kasutamisest. Kõnealune tulu kuulub 
lõppkokkuvõttes maksmisele õiguste 
omajatele, kes võivad olla asjaomase või 
mõne teise organisatsiooni liikmed.
Seetõttu on oluline, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid oleksid 
kõnealuse tulu kogumisel, haldamisel ja 
jaotamisel äärmiselt hoolikad. Täpne 
jaotamine on võimalik üksnes siis, kui 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
peavad nõuetekohast arvestust liikmesuse, 
litsentside ning teoste ja muu materjali 
kasutuse üle. Vajaduse korral peaksid 
andmeid esitama ka õiguste omajad ja 
kasutajad ning kollektiivse esindamise 
organisatsioonid peaksid neid kontrollima.
Kogutud ja õiguste omajate saadaolevaid 
summasid tuleks hallata eraldi kõigist 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
enda varadest ning juhul, kui need summad 
investeeritakse enne nende jaotamist 
õiguste omajatele, peaks see toimuma 
kooskõlas kollektiivse esindamise 
organisatsiooni üldkoosolekul vastu võetud
investeerimispõhimõtetega. Selleks et 
säilitada õiguste omajate õiguste 
kõrgetasemeline kaitse, ja tagamaks, et mis 



PE508.055v01-00 8/31 PA\931545ET.doc

ET

tahes tulu, mis võib tuleneda nende õiguste 
kasutamisest, kasvatatakse õiguste omajate 
kasuks, peaks kollektiivse esindamise 
organisatsioon haldama tehtud ja hoitavaid 
investeeringuid kooskõlas kriteeriumidega, 
mille kohaselt oleks tal kohustus toimida 
mõistlikult ja samas võimalus otsustada 
kõige turvalisema ja tõhusama 
investeerimispoliitika üle. See võimaldaks 
kollektiivse esindamise organisatsioonil 
valida selline varade paigutus, mis sobib
õigustest saadud investeeritud tulu 
riskimäära täpse olemuse ja kestusega
ning mis ei kahjusta asjatult õiguste 
omajatele väljamakstavat õigustest 
saadavat tulu. Lisaks sellele tuleb õiguste 
omajate saadaolevate summade 
nõuetekohase ja tõhusa jaotamise 
tagamiseks nõuda, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid võtaksid 
hoolikaid ja heauskseid arukaid meetmeid 
asjaomaste õiguste omajate isiku ja 
asukoha kindlakstegemiseks. Samuti on 
vajalik sätestada, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liikmed kiidaksid heaks 
eeskirjad selliste olukordade kohta, kus 
õiguste omajate tuvastamata või leidmata 
jäämisel ei ole võimalik kogutud summasid 
jaotada.

tahes tulu, mis võib tuleneda nende õiguste 
kasutamisest, kasvatatakse õiguste omajate 
kasuks, peaks kollektiivse esindamise 
organisatsioon haldama tehtud ja hoitavaid 
investeeringuid kooskõlas kriteeriumidega, 
mille kohaselt oleks tal kohustus toimida 
mõistlikult ja samas võimalus otsustada 
kõige turvalisema ja tõhusama 
investeerimispoliitika üle. See võimaldaks 
kollektiivse esindamise organisatsioonil 
valida turvalise ja tulusa varade
paigutuse, mis väldib õigustest saadud 
investeeritud tuluga riskeerimist ning mis 
ei kahjusta õiguste omajatele 
väljamakstavat õigustest saadavat tulu.
Lisaks sellele tuleb õiguste omajate 
saadaolevate summade nõuetekohase, 
õigeaegse ja tõhusa jaotamise tagamiseks 
nõuda, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonid võtaksid hoolikaid ja 
heauskseid arukaid meetmeid asjaomaste 
õiguste omajate isiku ja asukoha 
kindlakstegemiseks. Samuti on vajalik 
sätestada, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liikmed kiidaksid heaks 
eeskirjad selliste olukordade kohta, kus 
õiguste omajate tuvastamata või leidmata 
jäämisel ei ole võimalik kogutud summasid 
jaotada.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Litsentsimisel on eriti olulised 
õiglased tingimused, millega tagatakse, et 
kasutajad saavad taotleda litsentsi seoses 
teoste ja muu kaitstud materjaliga, mille 
õigusi kollektiivse esindamise 
organisatsioon esindab, ja kindlustatakse 
tasu väljamaksmine õiguste omajatele.
Seetõttu peaksid kollektiivse esindamise 

(18) Litsentsimisel on eriti olulised 
õiglased tingimused, millega tagatakse, et 
kasutajad saavad taotleda litsentsi seoses 
teoste ja muu kaitstud materjaliga, mille 
õigusi kollektiivse esindamise 
organisatsioon esindab, ja kindlustatakse 
tasu väljamaksmine õiguste omajatele.
Seetõttu peaksid kollektiivse esindamise 
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organisatsioonid ja kasutajad pidama 
litsentsimisalaseid läbirääkimisi heas usus 
ning kohaldama objektiivsete kriteeriumide 
alusel kindlaks määratud tariife.

organisatsioonid ja kasutajad pidama 
litsentsimisalaseid läbirääkimisi heas usus
ning kohaldama objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 
kindlaks määratud tariife.

Or. en

Muudatusettepanek 7
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 aru litsentsitud teoste 
tegelikust kasutamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Selleks et suurendada läbipaistvust 
ning vältida olukordi, kus kasutajad 
saavad samade teoste samade õiguste 
kasutamise eest mitu arvet, tuleks 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidelt nõuda tihedat 
omavahelist koostööd. See koostöö peaks 
hõlmama teoste kasutamist ja litsentse 
puudutava teabe koondamist ühtsesse 
andmebaasi ning kooskõlastatud ja ühist 
arvete väljastamist ja tulu kogumist 
õiguste kasutamise eest.

Or. en
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Muudatusettepanek 9
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, 
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.

(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, 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 10
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 

(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 
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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.

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, kuritarvitamata sealjuures oma 
turujõudu. Seaduslike internetipõhiste 
muusikateenuste väljatöötamine kogu 
liidus peaks kaasa aitama ka 
piraatlusevastasele võitlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Digitaaltehnoloogia võimaldab 
kollektiivse esindamise organisatsioonidel 

(27) Digitaaltehnoloogia võimaldab 
kollektiivse esindamise organisatsioonidel 
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automatiseeritud viisil jälgida litsentsitud 
muusikateoste kasutamist litsentsisaajate 
poolt ja lihtsustab arveldamist. Kollektiivse 
esindamise organisatsioonide ja kasutajate 
vahelise teabevahetuse tõhustamiseks on 
olulised muusika kasutamist, 
müügiaruandlust ja arveldamist käsitlevad 
valdkonnastandardid. Litsentside 
kasutamise jälgimisel tuleks austada 
põhiõigusi, täpsemalt õigust era- ja 
perekonnaelu austamisele ning 
andmekaitsele. Tagamaks, et kõnealune 
tõhustamine toob kaasa kiirema 
finantshalduse ja lõppkokkuvõttes 
varasemad väljamaksed õiguste omajatele, 
tuleks kollektiivse esindamise 
organisatsioonidelt nõuda arvete 
viivitamatut esitamist teenuseosutajatele 
ja õiguste omajate saadaolevate summade 
kohest jaotamist. Kõnealuse nõude 
tõhususeks on vajalik, et litsentsisaajad 
teeksid kõik võimaliku, et esitada 
kollektiivse esindamise organisatsioonidele 
teoste kasutuse kohta täpsed ja õigeaegsed 
aruanded. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonidelt ei tohiks nõuda, et nad 
peavad kasutajatelt vastu võtma kasutajate 
endi vormingus aruandeid, kui on olemas 
üldkasutatavad valdkonnastandardid.

automatiseeritud viisil jälgida litsentsitud 
muusikateoste kasutamist litsentsisaajate 
poolt ja lihtsustab arveldamist. Kollektiivse 
esindamise organisatsioonide ja kasutajate 
vahelise teabevahetuse tõhustamiseks on 
olulised muusika kasutamist, 
müügiaruandlust ja arveldamist käsitlevad 
valdkonnastandardid. Litsentside 
kasutamise jälgimisel tuleks austada 
põhiõigusi, täpsemalt õigust era- ja 
perekonnaelu austamisele ning 
andmekaitsele. Tagamaks, et kõnealune 
tõhustamine toob kaasa kiirema 
finantshalduse ja lõppkokkuvõttes 
varasemad väljamaksed õiguste omajatele, 
tuleks kollektiivse esindamise 
organisatsioonidelt nõuda omavahelise 
koostöömenetluse kehtestamist, 
eesmärgiga tagada, et iga kasutaja saab 
üheainsa ühtse arve, ning õiguste omajate 
saadaolevate summade kohest jaotamist.
Kõnealuse nõude tõhususeks on vajalik, et 
litsentsisaajad teeksid kõik võimaliku, et 
esitada kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele teoste kasutuse kohta 
täpsed ja õigeaegsed aruanded.
Kollektiivse esindamise organisatsioonidelt 
ei tohiks nõuda, et nad peavad kasutajatelt 
vastu võtma kasutajate endi vormingus 
aruandeid, kui on olemas üldkasutatavad 
valdkonnastandardid.

Or. en

Muudatusettepanek 12
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 

(Ei puuduta eestikeelset varianti.)
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esindamise organisatsioonidele seoses 
muusikateoste autorite õiguste 
multiterritoriaalse litsentsimisega, mida on 
vaja teoste internetis kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „muusikateoste internetis kasutamise 
õigused” (edaspidi „muusikateoste 
internetiõigused”) – kõik direktiivi 
2001/29/EÜ artiklites 2 ja 3 sätestatud ning 
internetipõhise muusikateenuse 
osutamiseks vajalikud õigused 
muusikateosele;

l) „muusikateoste internetis kasutamise 
õigused” (edaspidi „muusikateoste 
internetiõigused”) – kõik direktiivi 
2001/29/EÜ artiklites 2 ja 3 sätestatud ning 
internetipõhise muusikateenuse 
osutamiseks vajalikud autori õigused 
muusikateosele;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

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 ja õiguste omajate parimates 
huvides ega sea õiguste omajatele, kelle 
õigusi nad teostavad, kohustusi, mis ei ole 
nimetatud õiguste omajate õiguste ja 
huvide kaitsmiseks objektiivselt vajalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 15
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, kolme kuu 
jooksul käesoleva direktiivi ülevõtmise 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 16
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 või artikli 3 
punktis c määratletud muud liikmed oma
liikmeks tingimusel, et nad 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 17
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. Üldkoosolekul on 
õigus võtta kollektiivse esindamise 
organisatsioonis vastu strateegilisi 
otsuseid, mille rakendamise võib 



PA\931545ET.doc 15/31 PE508.055v01-00

ET

delegeerida järelevalvefunktsiooni täitvale 
organile.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Üldkoosolekul on pädevus teha otsuseid 
juhatajate ametissenimetamise või ametist 
vabastamise kohta ning kiita heaks nende 
töötasu ja muud hüvitised, nagu 
mitterahalised hüvitised, pensionimäär, 
õigus muudele tasudele ja õigus 
ülesütlemise hüvitisele.

4. Üldkoosolekul on pädevus teha otsuseid 
juhatajate ametissenimetamise või ametist 
vabastamise kohta, kontrollida nende 
üldist tegevust ning kiita heaks nende 
töötasu ja muud hüvitised, nagu 
mitterahalised hüvitised, pensionimäär, 
õigus muudele tasudele ja õigus 
ülesütlemise hüvitisele.

Or. en

Muudatusettepanek 19
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 omajatele selliste saadaolevate 
summade eraldamine, mida ei saa jaotada 
vastavalt artikli 12 lõikele 2, välja arvatud 
juhul, kui üldkoosolek otsustab selle otsuse 
tegemise delegeerida 
järelevalvefunktsiooni täitvale organile;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1
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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 
esindavate kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmete tõhusus 
osalemine, peavad nad olema kõnealust 
funktsiooni täitvas organis õiglaselt ja 
tasakaalustatult esindatud.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Järelevalvefunktsiooni täitev organ 
annab oma ülesannete täitmisest aru 
artiklis 7 osutatud üldkoosolekule.

Or. en

Muudatusettepanek 22
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;



PA\931545ET.doc 17/31 PE508.055v01-00

ET

c) keskmine töötajate arv eelarveaasta 
jooksul: kümme.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui halduskulude mahaarvamine välja 
arvata, ei ole kollektiivse esindamise 
organisatsioonil lubatud kasutada õigustest 
saadavat tulu ega oma investeeringutest 
saadavat tulu enda huvides.

3. Kui välja arvata halduskulude 
mahaarvamine vastavalt artikli 7 lõike 5 
punktile d, ei ole kollektiivse esindamise 
organisatsioonil lubatud kasutada õigustest 
saadavat tulu ega oma investeeringutest 
saadavat tulu enda huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 24
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) varasid investeeritakse õiguste omajate
huvides; kui on tegemist võimaliku huvide 
konfliktiga, tagab kollektiivse esindamise 
organisatsioon, et investeering tehakse 
üksnes õiguste omajate huve silmas 
pidades;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) varasid investeeritakse otse või
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kaudselt investeerimistoodetesse ainult sel 
juhul, kui põhikapitali summa nende 
toodete lõpptähtaja lõpus ei vähene;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) varasid investeeritakse nii, et see ei 
kahjustaks õiguste omajatele 
väljamakstavat õigustest saadavat tulu;

Or. en

Muudatusettepanek 27
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 vähemalt üks 
kord kvartalis. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon jaotab summad ja teeb 
väljamaksed täpselt, tagades eri liiki 
õiguste omajate võrdse kohtlemise.
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Or. en

Muudatusettepanek 28
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 
kohustuslikust sagedusest ja tähtaegadest 
objektiivsetel põhjustel, mis on seotud 
eelkõige kasutajate aruandluse, õiguste ja 
õiguste omajate kindlakstegemise või 
teoseid ja muud materjali käsitleva teabe 
ning õiguste omajate kokkuviimisega. 
Sellistel juhtudel jaotab ja maksab 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
asjaomased summad õiguste omajatele 
välja hiljemalt 12 kuu möödudes sellest 
hetkest, mil õigustest saadav tulu koguti.

Or. en

Muudatusettepanek 29
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, eraldab
kollektiivse esindamise organisatsioon
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 asjaomased summad 
tema poolt esindatavate õiguste omajate 
parimates huvides, ilma et see piiraks 
õiguste omaja õigust kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt kõnealuseid 
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summasid välja nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud meetmed õiguste 
omajate isikute ja asukoha 
kindlakstegemiseks hõlmavad liikmesust 
käsitlevate andmete kontrollimist ning 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmetele ja üldsusele avaldatavat loetelu 
teostest ja muust materjalist, mille ühe või 
mitme õiguste omaja isikut ega asukohta ei 
ole kindlaks tehtud.

3. Lõike 2 kohaldamisel võtab kollektiivse 
esindamise organisatsioon tõhusad
meetmed õiguste omajate isikute ja 
asukoha kindlakstegemiseks ning 
vajalikud tagatised pettuste vältimiseks. 
Need meetmed hõlmavad liikmesust 
käsitlevate andmete kontrollimist ning 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmetele ja üldsusele avaldatavat loetelu 
teostest ja muust materjalist, mille ühe või 
mitme õiguste omaja isikut ega asukohta 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 31
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, viivitamatult 
pärast õiguste kasutamisest saadava tulu 
kogumist, hoolsalt ja täpselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Litsentsimistingimused eelkõige tariifide 
puhul põhinevad objektiivsetel 
kriteeriumidel.

2. Litsentsimistingimused eelkõige tariifide 
puhul põhinevad objektiivsetel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel.

Or. en

Muudatusettepanek 33
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.

Juhul kui tariife ei ole kehtestatud 
siseriiklike seadusaktide või 
rakendussätetega, peavad tariifid
peegeldama kaubeldavate õiguste 
majanduslikku väärtust, teoste ja muu 
kaitstud materjali kasutamise laadi ja 
ulatust ning kollektiivse esindamise 
organisatsiooni osutatava teenuse 
majanduslikku väärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 34
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 

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

mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
kaubeldava autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste majanduslikule 
väärtusele ning teoste ja muu kaitstud 
materjali kasutamise laadile ja ulatusele.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid ja kasutajad kehtestavad 
menetlused ühiselt kokkulepitud 
tähtaegadest kinnipidamiseks ning 
vastavatele taotlustele vastamiseks 
mõistliku aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

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. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid kehtestavad omavahelise 
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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.
3. 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 ühtse arve. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon teeb igale tema 
esindatavale õiguste omajale vähemalt 
kord aastas elektrooniliselt kättesaadavaks 
järgmise teabe:

Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon teeb igale tema
poolt otseselt esindatavale õiguste omajale 
vähemalt kord aastas elektrooniliselt, ja 
vajadusel sagedamini isiklike 
veebikontode kaudu, kättesaadavaks 
järgmise teabe:

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) taotluse korral kohaldatavad 
litsentsilepingud ja tariifid;

Or. en

Muudatusettepanek 39
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 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 ja vajadusel 
isiklike veebikontode kaudu
kättesaadavaks järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) standardne litsentsileping ja 
kohaldatavad tariifid;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 41
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, niivõrd kui 
neid õigusi ei teostata kohustusliku 
kollektiivse litsentsisüsteemi kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) standardne litsentsileping ja 
kohaldatavad tariifid;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) organisatsiooni hallatav repertuaar ja 
teostatavad õigused ning liikmesriigid, 
kus kõnealune teostamine toimub 
kohustusliku kollektiivse litsentsisüsteemi 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5
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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 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
annab internetipõhiste muusikateenuste 
osutajatele võimaluse esitada 
muusikateoste internetiõiguste tegeliku 
kasutamise aruanne elektrooniliselt.
Kollektiivse esindamise organisatsioon 
võimaldab vähemalt ühe sellise 
aruandlusmeetodi kasutamist, milles 
võetakse arvesse kõnealuste andmete 
elektroonilise vahetamise vabatahtlikke 
valdkonnastandardeid või rahvusvahelisel 
või liidu tasandil väljakujunenud tavasid.
Kollektiivse esindamise organisatsioon 
võib keelduda kasutajatelt nende endi 
vormingus aruannete vastuvõtmisest, kui
organisatsioon võimaldab esitada aruannet 
elektroonilise andmevahetuse 
valdkonnastandardit kasutades.

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
annab internetipõhiste muusikateenuste 
osutajatele võimaluse esitada kooskõlas 
artikli 15 a lõikega 1 muusikateoste 
internetiõiguste tegeliku kasutamise 
aruanne elektrooniliselt. Kollektiivse 
esindamise organisatsioon võimaldab 
vähemalt ühe sellise aruandlusmeetodi 
kasutamist, milles võetakse arvesse 
kõnealuste andmete elektroonilise 
vahetamise vabatahtlikke 
valdkonnastandardeid või rahvusvahelisel 
või liidu tasandil väljakujunenud tavasid.
Kollektiivse esindamise organisatsioon 
võib keelduda kasutajatelt nende endi 
vormingus aruannete vastuvõtmisest, kui 
organisatsioon võimaldab esitada aruannet 
elektroonilise andmevahetuse 
valdkonnastandardit kasutades.

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõigete 3 ja 4 kohaldamisel kehtestab 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
teiste kollektiivse esindamise 
organisatsioonidega omavahelise 
koostöömenetluse, eesmärgiga tagada, et 
internetipõhise muusikateenuse osutajale 
esitatakse üks ja ühtne arve, nagu on 
sätestatud artiklis 15 a.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
kehtestab asjakohased menetlused, millega 
võimaldatakse internetipõhise 
muusikateenuse osutajal vaidlustada arve 
täpsus, sealhulgas juhul, kui internetipõhise 
muusikateenuse osutaja saab ühelt või 
mitmelt kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt arveid sama 
muusikateose samade internetiõiguste 
kasutamise eest.

5. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
kehtestab asjakohased menetlused, millega 
võimaldatakse internetipõhise 
muusikateenuse osutajal vaidlustada arve 
täpsus, sealhulgas juhul, kui internetipõhise 
muusikateenuse osutaja saab rohkem kui 
ühe arve sama muusikateose samade 
internetiõiguste kasutamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon, kes annab 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon, kes annab 
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muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse, jaotab 
kõnealustest litsentsidest tulenevaid õiguste 
omajate saadaolevaid summasid täpselt ja 
viivitamata pärast seda, kui on esitatud 
aruanne teose tegeliku kasutamise kohta, 
välja arvatud juhul, kui viivitus tuleneb 
internetipõhise muusikateenuse osutajast.

muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse, jaotab 
kõnealustest litsentsidest tulenevaid õiguste 
omajate saadaolevaid summasid täpselt ja 
viivitamata pärast seda, kui on esitatud 
aruanne teose tegeliku kasutamise kohta,
kooskõlas artikli 12 lõikes 1 sätestatud 
sageduse ja tähtaegadega, välja arvatud 
juhul, kui viivitus tuleneb internetipõhise 
muusikateenuse osutajast.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse saanud kollektiivse esindamise 
organisatsioon võtab kõnealuse taotluse 
vastu juhul, kui ta juba annab või pakub 
multiterritoriaalseid litsentse ühe või 
mitme teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni muusikarepertuaari 
kuuluvate muusikateoste samasse 
kategooriasse kuuluvatele 
internetiõigustele.

Taotluse saanud kollektiivse esindamise 
organisatsioon võtab mõistliku aja jooksul
kõnealuse taotluse vastu juhul, kui ta juba 
annab või pakub multiterritoriaalseid 
litsentse ühe või mitme teise kollektiivse 
esindamise organisatsiooni 
muusikarepertuaari kuuluvate 
muusikateoste samasse kategooriasse 
kuuluvatele internetiõigustele.

Or. en

Muudatusettepanek 50
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 

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

Or. en

Muudatusettepanek 51
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 
multiterritoriaalse litsentsi, mida 
ringhäälinguorganisatsioon vajab selleks, 
et edastada avalikkusele nii oma raadio-
või televisiooniprogrammid või teha need 
neile kättesaadavaks enne nende 
esmakordset ülekannet, sellega 
samaaegselt või pärast seda, kui ka 
ringhäälinguorganisatsiooni toodetud mis 
tahes internetimaterjal, mis toimib tema 
raadio- või televisiooniprogrammi 
esmakordse ülekande täiendmaterjalina.

Or. en

Muudatusettepanek 52
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. Menetlused kaebuste 
käsitlemiseks ning vaidluste 
lahendamiseks luuakse nii autoriõiguse 
kui ka autoriõigusega kaasnevate õiguste 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 53
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, tariifide 
väljaarvutamist ja litsentsi andmisest 
keeldumist, võib esitada spetsiaalsele
sõltumatule ja erapooletule vaidluste 
lahendamise asutusele või vajadusel 
kohtule.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Sellise vaidluse esitamisel 
lahendamiseks peavad halduskulud olema 
mõistliku suurusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vaidlused teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooniga artiklite 24, 25, 26, 28 ja 
29 kohaldamise üle.

c) vaidlused teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooniga artiklite 22, 23, 24, 25, 
26, 28 ja 29 kohaldamise üle.

Or. en


