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LÜHISELGITUS

Komisjoni seadusandlikus ettepanekus võtta vastu direktiiv esitatud eesmärk on luua 
asjakohane õigusraamistik selliste õiguste kollektiivseks teostamiseks, mida haldavad 
kollektiivse esindamise organisatsioonid õiguste omajate nimel; selleks sätestatakse 
direktiivis eeskirjad, millega tagatakse kõikide kollektiivse esindamise organisatsioonide 
parem juhtimine ja suurem läbipaistvus ning edendatakse ja lihtsustatakse muusikateoste 
autorite õiguste multiterritoriaalset litsentsimist, mida teostavad autoreid esindavad 
kollektiivse esindamise organisatsioonid, eelkõige uues digitaalses keskkonnas.

Nii toimides reageerib komisjon mitmele parlamendi nõudmisele, mis esitati 2004. aasta1, 
2007. aasta2 ja 2008. aasta3 resolutsioonides ning mis käsitlesid selles valdkonnas siduva 
seadusandliku akti ettepanekut. Tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, et ei arvestatud kõiki 
parlamendi kaalutlusi, eelkõige neid, mis puudutasid muusikateoste internetiõiguste 
piiriüleseid litsentse komisjoni 2005. aasta soovituse4 raames.

Autoriõiguste osas kehtiv õigusraamistik ELis on digitaalse ühiskonna kiirest arengust maha 
jäänud. Internetiõiguste litsentsimine peaks hõlbustama juurdepääsu internetipõhisele 
muusikasisule kogu ELis (allalaadimine ja voogedastusteenused) ning ELis asutatud 
kollektiivse esindamise organisatsioonid annavad välismaise muusika litsentse ka välismaal 
asutatud internetiteenuste osutajatele. Need küsimused mõjutavad intellektuaalomandi ärilisi 
aspekte ja konkurentsivõimet ning on selgelt rahvusvahelise mõõtmega. Sellest seisukohast 
peaks kollektiivse esindamise organisatsioonidele võrdsete võimaluste loomine nende kõigi 
suhtes kohaldatavate juhtimis- ja läbipaistvusstandardite kehtestamise abil hõlbustama 
juurdepääsu internetipõhisele muusikale.

Raportöör soovib kindlustada, et käesoleva seadusandliku aktiga kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele esitatavad suuremad läbipaistvuse ja haldussuutlikkuse nõuded ei 
põhjusta ELis asuvate kollektiivse esindamise organisatsioonide ja äriesindajate 
diskrimineerimist kolmandates riikides asuvate konkurentide suhtes, kes tegutsevad ELi turul, 
ja takistada kollektiivse esindamise organisatsioonide ümberpaigutumist. Samal ajal on 
raportööri eesmärk tagada, et kollektiivse esindamise organisatsioonid etendavad jätkuvalt 
olulist rolli kultuurilise mitmekesisuse säilitamisel, ja et neist saavad Euroopa ja 
rahvusvaheliste kunstnike jaoks õiguste teostamisel atraktiivsed partnerid, kes tagavad 
samaaegselt autorite õigeaegse tasustamise ja kontrollivad rangelt seda, kes milliseid õigusi 
esindab. 

Sellegipoolest on kaubanduspoliitika panus peamiselt toetav – sellega välditakse tarbetuid 
takistusi ja tagatakse rahvusvaheline konkurentsivõime. Sel põhjusel püütakse kõnealuses 
arvamuses võtta omaks mõõdukas lähenemisviis, piirdudes nende komisjoni ettepaneku 
aspektidega, mis on rahvusvahelises kaubanduses kõige asjakohasemad.

                                               
1 15. jaanuari 2004. aasta resolutsioon (ELT C 92 E, lk 425).
2 13. märtsi 2007. aasta resolutsioon (ELT C 301 E, lk 64).
3 25. septembri 2008. aasta resolutsioon (ELT C 8 E, lk 105).
4 ELT L 276, lk 54.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõiked 1 a ja 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I jaotist, II jaotise artikleid 13, 14, 15, 17 
ja 18 ning IV jaotist, välja arvatud artiklit 
36 ja 40, kohaldatakse kõikide ELis 
asutatud kollektiivse esindamise 
organisatsioonide suhtes nende liidu 
piires toimuva tegevuse puhul.
I jaotist, II jaotise artiklit 10, artikli 11 
lõiget 1, artikleid 12, 15, 16, 18, 19 ja 20, 
III jaotist ning IV jaotise artikleid 34, 35, 
37 ja 38 kohaldatakse ka sõltumatute 
õiguste teostamise teenuse osutajate 
suhtes, kes asuvad liidus või liidust 
väljapool ning tegutsevad õiguste omajate 
esindajatena, teostades nende õigusi ja 
toimides liidus ärilistel alustel.

Or. en

Selgitus

The draft Directive introduces certain requirements for administrative capacity and 
transparency for management of rights in the EU. In a competitive international market 
environment this regulation should not lead to a discrimination of domestic (EU) operators. 
Therefore, certain provisions of the Directive as specified above should be applied to all 
collective management societies operating in the Union, even though they are established 
outside the Union. This should avoid putting European collecting societies in a 
disadvantageous position vis-à-vis non-EU entities and help to avoid off-shoring of rights 
management activities outside the EU.
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Muudatusettepanek 2

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 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 või kelle 
ainuomanik või osaomanik on üks 
kollektiivse esindamise organisatsioon või 
kelle ainuomanikud või osaomanikud on 
mitu kollektiivse esindamise 
organisatsiooni;

Or. en

Selgitus

Direktiivi tuleks samuti kohaldada tütarettevõtjate suhtes, et vältida kohustustest 
kõrvalehiilimist ja konkurentide vahelist ebavõrdsust. Vt ka muudatusettepanekut artikli 31 
kohta.

Muudatusettepanek 3

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, liidus asutatud kollektiivse 
esindamise organisatsiooni, et see teostaks 
õigusi, õiguste kategooriaid või haldaks eri 
liiki teoseid ja muud nende valitud 
materjali nende valitud liikmesriigis, 
sõltumata õiguste omajate elukohast, 
asukohast või kodakondsusest.
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Or. en

Selgitus

Väljaspool ELi asuvate õiguste omajate jaoks lisatakse võimalus sõlmida leping kollektiivse 
esindamise organisatsiooniga käesoleva direktiivi raames.

Muudatusettepanek 4

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 hiljemalt kuue
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.

Or. en

Selgitus

Kogutud tulude hoidmine kuni kahe aasta vältel on liiane; loojatele tuleks tasuda õigeaegselt.
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Muudatusettepanek5

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 õiglastel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel.

Or. en

Selgitus

Litsentsimisel on standardsõnastuses õiglased, mõistlikud ja mittediskrimineerivad 
kriteeriumid.

Muudatusettepanek 6

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 peegeldama 
kaubeldavate õiguste majanduslikku 
väärtust ning olema mõistlikus seoses
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
osutatava teenuse majandusliku 
väärtusega.

Or. en

Selgitus

Muudatust esildatakse, et paremini kajastada Euroopa Kohtu kohtupraktikat, nimelt 
kohtuasja Canal 5 vs. STIM (C-52/07).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiguste omajatele, liikmetele, teistele 
kollektiivse esindamise organisatsioonidele 

Õiguste omajatele, liikmetele, teistele 
kollektiivse esindamise organisatsioonidele 
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ja kasutajatele nende nõudmisel antav 
teave

ja kasutajatele antav teave

Or. en

Selgitus

Tugevdab läbipaistvuskohustust. Vt artikli 18 lõigete 1 ja 2 muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 8

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 sellisele
õiguste omajale, kelle õigusi ta esindab,
sellisele kollektiivse esindamise
organisatsioonile, kelle nimel ta õigusi 
esindamislepingu alusel teostab, ning mis 
tahes kasutajale viivitamata 
elektrooniliselt kättesaadavaks järgmise 
teabe:

Or. en

Selgitus

Tugevdab läbipaistvuskohustust. Vt artikli 18 pealkirja ja lõike 2 muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) loetelu organisatsiooni sõlmitud 
esindamislepingutest, sealhulgas teave 
teiste asjaomaste kollektiivse esindamise 
organisatsioonide (ka nende, mis on 
asutatud väljaspool liitu), esindatava 
repertuaari ja lepingu territoriaalse 
kohaldamisala kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

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 õiguste omajatele või
teistele kollektiivse esindamise
organisatsioonidele 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

Selgitus

Tugevdab läbipaistvuskohustust. Vt artikli 18 pealkirja ja lõike 1 muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kohaldatavad tariifid.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvusnõuded peaksid hõlmama kohaldatavaid tariife.
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Muudatusettepanek 12

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

Selgitus

Kollektiivse esindamise organisatsioonide aruandluskohustuse säilitamiseks tuleks iga-
aastase läbipaistvusaruande avaldamist kohaldada nende kõigi suhtes.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

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 

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 ning 
õiguste omajatel, teistel kollektiivse 
esindamise organisatsioonidel ja 
internetipõhistel muusikateenuste 
osutajatel vaidlustada artiklis 23 esitatud 
teabe, juhul kui kõnealused õiguste 
omajad, kollektiivse esindamise 
organisatsioonid ja internetipõhised 
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esindamise organisatsioon, et kõnealused 
andmed või teave parandatakse 
viivitamata.

muusikateenuste osutajad leiavad 
asjakohaste tõendite alusel, et nende 
muusikateoste internetiõigusi või litsentse
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

Vaidlustamisõigus tuleks anda ka internetipõhistele muusikateenuste osutajatele.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui kollektiivse 
esindamise organisatsioon ei anna ega paku 
muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse ega volita 
teist kollektiivse esindamise 
organisatsiooni esindama kõnealuseid 
õigusi nimetatud eesmärgil ühe aasta 
möödudes käesoleva direktiivi siseriiklikku 
õigusesse ülevõtmise kuupäevast, võivad 
õiguste omajad, kes on volitanud kõnealust 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
esindama nende muusikateoste 
internetiõigusi, anda muusikateoste 
internetiõigustega seotud 
multiterritoriaalseid litsentse ise või 
käesoleva jaotise nõuetele vastava teise 
kollektiivse esindamise organisatsiooni või 
muu volitatud osalise kaudu. Kollektiivse 
esindamise organisatsioon, kes ei anna ega 
paku multiterritoriaalseid litsentse, annab 
nimetatud õiguste omajate muusikateoste 
internetiõiguste litsentse jätkuvalt 
kõnealuse kollektiivse esindamise 
organisatsiooni asukohaliikmesriigi 
territooriumil kasutamiseks, välja arvatud 
juhul, kui õiguste omajad lõpetavad oma 

Liikmesriigid tagavad, et kui kollektiivse 
esindamise organisatsioon ei anna ega paku 
muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse ega volita 
teist kollektiivse esindamise 
organisatsiooni esindama kõnealuseid 
õigusi nimetatud eesmärgil ühe aasta 
möödudes käesoleva direktiivi siseriiklikku 
õigusesse ülevõtmise kuupäevast, võivad 
õiguste omajad, kes on volitanud kõnealust 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
esindama nende muusikateoste 
internetiõigusi, anda muusikateoste 
internetiõigustega seotud 
multiterritoriaalseid litsentse ise või 
käesoleva jaotise nõuetele vastava teise 
kollektiivse esindamise organisatsiooni või
artikli 2 nõuetele vastava muu volitatud 
osalise kaudu, tingimusel et õiguste 
omajad võtavad esmalt oma sellised 
õigused kõnealuselt kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt tagasi.
Kollektiivse esindamise organisatsioon, 
kes ei anna ega paku multiterritoriaalseid 
litsentse, annab nimetatud õiguste omajate 
muusikateoste internetiõiguste litsentse 
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õiguste teostamise volituse. jätkuvalt kõnealuse kollektiivse esindamise 
organisatsiooni asukohaliikmesriigi 
territooriumil kasutamiseks, välja arvatud 
juhul, kui õiguste omajad lõpetavad oma 
õiguste teostamise volituse.

Or. en

Selgitus

Esildatud muudatusettepaneku eesmärk on säilitada määramise ainuõigus ja võrdsed 
võimalused rahvusvahelises konkurentsis, samuti selgus nii kasutajate kui ka õiguste omajate 
jaoks selles osas, kus õigusi tegelikult omatakse ja hallatakse.

Muudatusettepanek 15

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.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
kõikide kollektiivse esindamise 
organisatsioonile tervikuna või osaliselt 
kuuluvate üksuste suhtes, kes pakuvad või 
annavad muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse.

Or. en

Selgitus

Tütarettevõtjate loomine ei tohiks olla viis käesoleva direktiivi kohustustest 
kõrvalehiilimiseks. Vt ka muudatusettepanekut artikli 3 punkti a kohta.


