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Muudatusettepanek 27
Lena Kolarska-Bobińska

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Lena Kolarska-Bobińska

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 29
Jürgen Creutzmann

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 

välja jäetud
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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. en

Selgitus

Teenuste direktiivi kohaldatavuse küsimus näib olevat ebaselge. On aga ükskõik, kas see on 
kohaldatav või mitte – seda ei saa muuta põhjendusega, mis ei ole õiguslikult siduv. 
Seadusandja kas selgitab algset õigusakti vastavalt või nõutakse Euroopa Kohtult otsuse 
tegemist. Igal juhul on see põhjendus liigne.

Muudatusettepanek 30
Amelia Andersdotter

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. Tuletab 
sellega seoses meelde, et artikli 17 lõikes 
11 sätestatud intellektuaalomandi 
õigustele tehtav erand piiriüleste teenuste 
põhjendamatute piiranguteta pakkumise 
vabaduse põhimõttest puudutab õigusi 
endid (õiguse olemasolu, kohaldamisala 
ja erandid, kestus jne) ega puuduta nende 
õiguste teostamisega seotud teenuseid, 
nagu kollektiivse esindamise 
organisatsioonide pakutavad teenused.
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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

Selgitus

Selgitab seost teenuste direktiiviga. See lisandus peegeldab komisjoni tõlgendust 
intellektuaalomandi õigusele tehtavast erandist, nagu on selgitatud komisjoni väljaandes 
„Teenuste direktiivi rakendamise käsiraamat, Euroopa Komisjon, siseturu ja teenuste 
peadirektoraat (2007)”, lk 42.

Muudatusettepanek 31
Britta Thomsen

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 
organisatsioonidel peaks olema võimalus
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
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Muudatusettepanek 32
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 
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.

(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 
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, 
tingimusel et nad ei konkureeri õiguste 
omajate saadaolevate summade kogumise 
ja jaotamise valdkonnas otseselt 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidega. Sellistel juhtudel ei 
ole omanikukriteeriumid ja 
liikmetepoolne kontroll oluline.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
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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 
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.

(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 ja 
ebavõrdset kasutust siseturul ning see toob 
ühtviisi kahju nii kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liikmetele, õiguste 
omajatele, kasutajatele kui ka tarbijatele.

Or. en

Selgitus

Ebatõhusus ja läbipaistvuse probleemid puudutavad ka ärilistel eesmärkidel tegutsevaid 
õiguste teostamise teenuse osutajaid. Ja lõpptulemusena maksavad loometeoste turgude 
ebatõhususe kulud suures osas kinni tarbijad.

Muudatusettepanek 34
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide toimimise alaste riiklike 
eeskirjade vahel on märkimisväärseid 

(4) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide toimimise alaste riiklike 
eeskirjade vahel on märkimisväärseid 
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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.

erinevusi, eelkõige seoses 
organisatsioonide läbipaistvusega ning 
aruandluskohuslusega oma liikmete ja 
õiguste omajate ees, mis soodustab 
siseturu killustatust selles sektoris. 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, kellel on 
liiga keeruline realiseerida oma varalisi 
õigusi teistes liikmesriikides. 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.

Or. lv

Muudatusettepanek 35
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiivi eesmärk peaks olema 
kooskõlastada liikmesriikide eeskirju, 
milles käsitletakse kollektiivse esindamise 
organisatsioonide juurdepääsu 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 
teostamisele, nende juhtimismeetodeid ja 
järelevalveraamistikku, ning direktiiv 
põhineb ka aluslepingu artikli 53 lõikel 1. 
Lisaks sellele tugineb direktiiv ka 
aluslepingu artiklile 62, sest tegemist on 
sektoriga, mille teenuseid pakutakse kogu 
liidus.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Põhjendus asendatakse uute põhjendustega 7 a ja 7 b.

Muudatusettepanek 36
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
mõjuta õiguste teostamist puudutavaid 
kokkuleppeid kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt, nagu laiendatud 
kollektiivlitsentse, kohustuslikku 
kollektiivset teostamist ja õiguslikke 
eeldusi esindatuse või õiguste üleandmise 
osas.

Or. en

Selgitus

Tuleb uuesti kinnitada, et direktiivi sätted ei mõjuta selliste litsentsimiskokkulepete toimimist, 
mis põhinevad loetletud õiguslikel toimingutel. Seetõttu kuuluvad kõik kollektiivse esindamise 
organisatsioonide tegevused, sealhulgas eespool mainitud õiguslikel toimingutel põhinevad 
tegevused direktiivi kohaldamisalasse. Seda rõhutab veelgi asjaolu, et on osutatud kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele.

Muudatusettepanek 37
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
mõjuta õiguslikku vormi, mille 
liikmesriigid on kollektiivse esindamise 
organisatsioonide toimimiseks
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tavapäraselt valinud. Liikmesriikidelt ei 
tuleks nõuda nende organisatsioonide 
õigusliku vormi muutmist. Direktiivi 
sätted ei piira õiguste omajate 
ühinemisvabadust ja nende õigust 
organiseeruda.

Or. en

Selgitus

On otsustava tähtsusega, et direktiiv ei avaldaks halba mõju riiklikele kollektiivse esindamise 
organisatsioonide juhtimise ja toimimise väljakujunenud viisidele vastavalt kohaldatavale 
riiklikule õigusele. Seda eesmärki toetavad üldiselt paljud huvitatud pooled, sealhulgas ka 
Euroopa Komisjon.

Muudatusettepanek 38
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) Käesoleva direktiivi I, II ja IV jaotist 
kohaldatakse kõigi liidus asutatud 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
suhtes. Liikmesriigid võivad laiendada 
käesoleva direktiivi kohaldamist I jaotise 
suhtes, II jaotise 2.–5. peatüki suhtes ja 
IV jaotise suhtes, välja arvatud artiklite 36 
ja 40 kohaste ELi-väliste kollektiivse 
esindamise organisatsioonide suhtes, mis 
annavad litsentse õiguste kasutamiseks 
nende territooriumil.

Or. en

Selgitus

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union.It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
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restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).

Muudatusettepanek 39
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 d) Käesolevas direktiivis hõlmavad 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
mittetulundusorganisatsioone, kellele on 
rohkem kui ühe õiguste omaja poolt 
antud volitused nende põhitegevusena 
teostada autori- või seonduvaid õigusi 
ning kelle omanikud või otsesed või 
kaudsed kontrollijad on õiguste omajad. 
Käesoleva direktiiviga ei ole hõlmatud 
üksikud ettevõtjad, kes oma tavapärase 
majandustegevuse käigus tegelevad sisu 
tootmisega või õiguste litsentsimisega 
ärilistel alustel (näiteks muusika- ja 
raamatukirjastajad või plaadifirmad).

Or. en

Selgitus

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive

Muudatusettepanek 40
Lena Kolarska-Bobińska
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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 
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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 41
Amelia Andersdotter
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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 
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.

(9) Vabadus kollektiivse teostamise 
teenuseid piiriüleselt osutada ja tarbida 
eeldab, et õiguste omajad saavad vabalt 
valida kollektiivse esindamise 
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 teoste, 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 või avalikku kasutusse andmise 
eesmärgil, ise teostada.

Or. en

Selgitus

Õiguste omajatele peaks jääma õigus vabalt otsustada oma teoste õiguste üle, sealhulgas 
õiguse üle anda teos avalikku kasutusse.



AM\936984ET.doc 15/94 PE510.534v02-00

ET

Muudatusettepanek 42
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Arvestades, et eksklusiivsete 
majanduslike õiguste individuaalne 
teostamine, mida esineb sageli 
audiovisuaalsektoris, on kooskõlas ka 
siseturu eesmärkidega ning see vähendab 
killustumisvõimalust tänu tootja 
kasutusõiguste koondumisele.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Amelia Andersdotter

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 kõigil 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 korraldama 
selle elektrooniliste vahenditega.

Or. en

Selgitus

Julgustada tuleks nii kaasavat kui ka tõhusat liikmete osalemist. [Kooskõlas kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]
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Muudatusettepanek 44
Lena Kolarska-Bobińska

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 õiglasel ja tasakaalustatud viisil 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Amelia Andersdotter

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.

(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 
kategooriate õiguste omajaid, olla 
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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.

esindatud organis, kes kõnealust 
funktsiooni täidab.

Or. en

Selgitus

Väikeste kollektiivse esindamise organisatsioonide väljajätmine mis tahes järelevalveülesande 
täitmisest on vastuolus käesoleva direktiivi eesmärgiga. Isegi väikesed ettevõtjad ja 
organisatsioonid vajavad harilikult nõukogu. Liikmete eri kategooriad vajavad asjakohast 
esindatust. Ka peaks see põhjendus olema kooskõlas artikli 8 lõike 3 ja artikli 20 lõike 5 
läbivaatamisega. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektidega.]

Muudatusettepanek 46
Amelia Andersdotter

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

(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 
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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 
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.

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 
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, millega välditakse õigustest 
saadud investeeritud tuluga riskimist 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.

Or. en
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Selgitus

Selleks et vältida tarbetuid riske õiguste omajatele kuuluvate tulude puhul, peaksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonid valima turvalise ja väikese riskiga 
investeerimisstrateegia. [Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 47
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Juhul kui õiguste omajatele 
võlgnetavaid summasid ei ole võimalik 
jaotada, kuna kollektiivse esindamise 
organisatsioon ei suutnud õiguste omajate 
isikut või asukohta kindlaks teha, kujutab 
see juhul, kui neil oleks lubatud hoida 
raha alles ja kasutada seda muul 
eesmärgil, kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele endast negatiivset 
stiimulit olla hoolikas oma pingutustes 
leida õige õiguste omaja. Kuna peamine 
vastutus kultuuripoliitika eest on 
liikmesriikidel, on asjakohane paigutada 
raha, mida ei saa jaotada, 
otstarbekohasesse fondi, mille on 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
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Selgitus

Kui kollektiivse esindamise organisatsioonil lubatakse jätta endale raha, mida ei saa jaotada, 
on see kollektiivse esindamise organisatsioonile negatiivne stiimul õigeid õiguste omajaid 
tõesti hoolikalt otsida. Pealegi teeks see lahendus – asutada fond – võimalikuks käesoleva 
direktiivi koordineerimise kehtiva orbteoste direktiiviga. Liikmesriigi hallatav fond võib olla 
kasulik ka kultuurilise mitmekesisuse edendamisel. Vt ka muudetud artikli 12 lõiget 2.

Muudatusettepanek 48
Amelia Andersdotter

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

(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 
organisatsioonid ja kasutajad pidama 
litsentsimisalaseid läbirääkimisi heas usus 
ning kohaldama objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 
kindlaks määratud tariife. Tariifid peaksid 
kaubeldavate õiguste kasutamise 
majandusliku väärtuse suhtes olema 
mõistlikud.

Or. en

Selgitus

Tekst peaks kajastama Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas [C–52/07: Kanal 5 ja TV 4 versus 
STIM]. Monopolidena ei ole kollektiivse esindamise organisatsioonidel eriti stiimuleid mitte 
võtta põhjendamatult suurt tasu.

Muudatusettepanek 49
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Selleks et suurendada läbipaistvust 
ja 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

Selgitus

Topeltarvete esitamine autoriõiguste kasutajatele on korduv ja levinud probleem. Komisjoni 
koostatud mõjuhinnangu põhjal võib topeltarvetega olla tegemist koguni 10–30% 
litsentsitasude puhul, mille eest on kasutajatele arved esitatud. [Kooskõlas siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 50
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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.

haridusteenuste jaoks määratud summade 
kasutamise kohta.

Or. en

Selgitus

Väikeste kollektiivse esindamise organisatsioonide väljajätmine aruandluskohustuse alt on 
vastuolus käesoleva direktiivi eesmärgiga. Ka peaks see põhjendus olema kooskõlas artikli 8 
lõike 3 ja artikli 20 lõike 5 läbivaatamisega. [Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 51
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 
kohustusliku kollektiivse esindamise 
puhul ei ole repertuaari avaldamise 
kohustus vajalik, kui aktiivsed volitused 
antakse ainult ühele organile.
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Or. en

Muudatusettepanek 52
Amelia Andersdotter

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 
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 

(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 
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 
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võtta. Seaduslike internetipõhiste 
muusikateenuste väljatöötamine kogu 
liidus peaks kaasa aitama ka 
piraatlusevastasele võitlusele.

võtta, kuritarvitamata sealjuures oma 
turujõudu. Seaduslike internetipõhiste 
muusikateenuste väljatöötamine kogu 
liidus peaks kaasa aitama ka muusika loata 
kopeerimise vähendamisele.

Or. en

Selgitus

Kollektiivse esindamise organisatsioonide mõjusus sõltub konkurentsivastaste mõjude 
kontrollimisest. Täiendatud sõnakasutus. [Kooskõla siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 53
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 
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 

(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 
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 
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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.

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 54
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Digitaaltehnoloogia võimaldab 
kollektiivse esindamise organisatsioonidel 
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, 

(27) Digitaaltehnoloogia võimaldab 
kollektiivse esindamise organisatsioonidel 
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, 
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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.

tuleks kollektiivse esindamise 
organisatsioonidelt nõuda omavahelise 
koostöömenetluse kehtestamist 
eesmärgiga tagada, et iga kasutaja saab 
üheainsa ühise arve, 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.

Or. en

Selgitus

Suured tehingukulud, näiteks keerulised ja arvukad arved, on Euroopa autoriõiguste 
litsentsimise turu peamine takistus. [Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse 
projektiga.]

Muudatusettepanek 55
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

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-

(35) Ringhäälinguorganisatsioonid 
toetuvad muusikateoste 
maailmarepertuaari õiguste puhul üldiselt 
kohaliku kollektiivse esindamise 
organisatsiooni üldlitsentsile, et teha 
üldsusele teatavaks ja kättesaadavaks oma 
televisiooni- ja raadioprogrammid ning 
programmidega seotud internetipõhised 
teenused, nagu näiteks materjal, mis 
täiendab, rikastab või muul viisil laiendab 
ringhäälinguettevõtja 
programmipakkumisi. Sellised 
ringhäälinguettevõtjatele antavad 
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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.

üldlitsentsid vastavad tegelikule 
vajadusele, on hästi sisse töötatud ning 
õiguste omajate, ringhäälinguettevõtjate 
ja kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt üldiselt ühtviisi 
tunnustatud. Seetõttu tuleks käesoleva 
direktiiviga see väljakujunenud tava 
säilitada, et vältida 
ringhäälinguettevõtjate internetipõhiste ja 
internetiväliste teenuste litsentsimise 
suhtes erinevate eeskirjade kohaldamist. 
Sel põhjusel on vaja jätta kollektiivse 
esindamise organisatsioonid III jaotise 
kohaldamisalast välja, kui nad litsentsivad 
ringhäälinguettevõtjate internetipõhiseid 
teenuseid, mis on seotud nende 
internetiväliste ringhäälinguteenustega.
See 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, ja selle puhul tuleks 
jätkuvalt vastata riiklikule ja ELi 
õigusele, eelkõige Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklitele 101 ja 102.

Or. en

Selgitus

Ringhäälinguettevõtjad lisavad oma internetipõhistele teenustele mitte ainult 
ringhäälinguprogramme või selle osi, vaid ka muud programmimaterjali, mida pakutakse 
ringhäälinguettevõtja toimetuskontrolli all ja vastutusel, mis tavajuhul on seotud 
ringhäälinguettevõtja internetiväliste tegevustega. Kuna selle materjali täpne ulatus oleneb 
lepingulistest kokkulepetest ringhäälinguettevõtjate ja muusikaõiguste omajate või asjaomaste 
kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel, ei peaks seda käesolevas direktiivis 
ennetavalt määratlema.

Muudatusettepanek 56
Eija-Riitta Korhola

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.

(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. Kõnealustel vaidluste 
lahendamise asutustel peaksid olema 
eriteadmised 
intellektuaalomandiküsimustes ja nad 
peaksid otsuste tegemisel tuginema 
objektiivsetele standarditele ja 
kriteeriumidele, nagu Euroopa Liidu 
Kohtu kehtestatud termin „õiglane 
väärtus kaubanduses”. Maksete 
tagamiseks tuleks nõuda kasutajatelt 
protsessi toimumise ajal kollektiivse 
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esindamise organisatsioonidele maksete 
tegemist vastavalt kehtivale tariifile, kui 
selline tariif on olemas, ja kui kohaldatav 
tariif puudub, siis kohtu ajutise määruse 
alusel.

Or. en

Selgitus

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 
protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Muudatusettepanek 57
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
kehtestama asjakohased menetlused, mille 
abil saaks esitada kaebusi õigusakte 
mittetäitvate kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vastu ning tagada 
vajaduse korral tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste 
määramine. Liikmesriigid peaksid kindlaks 
määrama, millised asutused vastutavad 
kaebuste esitamise menetluse ja karistuste 
haldamise eest. Selleks et tagada 
multiterritoriaalse litsentsimise nõuete 
täitmine, tuleks ette näha erisätted nende 

(37) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
kehtestama asjakohased menetlused, mille 
abil saaks esitada kaebusi õigusakte 
mittetäitvate kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vastu ning tagada 
vajaduse korral tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste 
või meetmete määramine. Liikmesriigid 
peaksid kindlaks määrama, millised 
asutused vastutavad kaebuste esitamise 
menetluse ja karistuste haldamise eest. 
Selleks et tagada multiterritoriaalse 
litsentsimise nõuete täitmine, tuleks ette 
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nõuete rakendamise jälgimiseks. 
Liikmesriikide pädevad asutused ja 
Euroopa Komisjon peaksid sel eesmärgil 
koostööd tegema.

näha erisätted nende nõuete rakendamise 
jälgimiseks. Liikmesriikide pädevad 
asutused ja Euroopa Komisjon peaksid sel 
eesmärgil koostööd tegema.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide jõustamisvõimaluste selgitus. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni 
arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 58
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 –
eelkõige seoses üksikute lepingute ja 
mitteavaldamise kokkulepetega –,
ärisaladusi, dokumentidele juurdepääsu, 
lepinguõigust ning kollisiooni ja 
kohtualluvusega seotud rahvusvahelist 
eraõigust.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse nõuded, 
mis on vajalikud selleks, et tagada 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1

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 ELis tegutsevate
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III jaotist ei kohaldata aga juhul, kui 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
annavad selliste muusikateoste litsentse –
kooskõlas riikliku ja ühenduse õigusega –
ringhäälinguettevõtjatele nende 
internetipõhiste teenuste tarvis, mis on 
seotud nende internetiväliste teenustega.

Or. en
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Selgitus

Endine artikkel 33 – ringhäälinguettevõtjad lisavad oma internetipõhistele teenustele mitte 
ainult ringhäälinguprogramme või selle osi, vaid ka muud programmimaterjali, mida 
pakutakse ringhäälinguettevõtja toimetuskontrolli all ja vastutusel, mis tavajuhul on seotud 
ringhäälinguettevõtja internetiväliste tegevustega. Kuna selle materjali täpne ulatus oleneb 
lepingulistest kokkulepetest ringhäälinguettevõtjate ja muusikaõiguste omajate või asjaomaste 
kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel, ei peaks seda käesolevas direktiivis 
ennetavalt määratlema.

Muudatusettepanek 62
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – 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; selleks et 
õiguste haldamist käsitletaks 
organisatsiooni ainsa või peamise 
ülesandena, tuleb organisatsiooni 
asutamislepingus sätestada, et 
autoriõiguse massilise kasutamise korral 
on organisatsiooni eesmärk koguda ja 
tagada õigustest saadavat tulu ja seda 
õiglaselt jaotada. Lisaks peavad õiguste 
haldamisega tegelevad töötajad 
moodustama enamiku organisatsiooni 
töötajate koguarvust;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Rolandas Paksas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – 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 olulise 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;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – 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 või 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
poolt, ning kelle ainus või peamine 
eesmärk on teostada autoriõigust või 
autoriõigusega kaasnevaid õigusi ja kelle 
omanikud või kontrollijad on tema liikmed 
ning mis tegutseb üksnes oma liikmete 
kollektiivsetes huvides ja nende ees 
usalduskohustusi täites;

Or. en

Selgitus

Selgitus seoses kollektiivse esindamise organisatsioonide määratlusega.
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Muudatusettepanek 65
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – 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” 
– mis tahes mittetulunduslik 
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 
otsesed või kaudsed kontrollijad on tema 
õiguste omajad;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „ettevõtja” – mis tahes üksus, millele 
on mis tahes lepinguliste korraldustega 
antud volitused autoriõiguste või 
autoriõigustega seotud õiguste 
teostamiseks õiguste omajate nimel 
ärilistel eesmärkidel;

Or. en

Selgitus

Võrdsete tingimuste loomiseks õiguste teostamise raamistikus tuleks kirjastajate ja 
plaadifirmade (kes samuti teostavad õiguste omajate õigusi) suhtes kohaldada minimaalseid 
läbipaistvuse eeskirju. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]
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Muudatusettepanek 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – 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) „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, hoolimata selle õiguslikust 
vormist;

Or. en

Selgitus

On vaja selgitust seoses kollektiivse esindamise organisatsioonide erinevate õiguslike 
vormidega eri liikmesriikides. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse 
projektiga.]

Muudatusettepanek 68
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – 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, näiteks 
ametiühingud, kes täidavad kollektiivse 
esindamise organisatsiooni liikmesuse 
nõudeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – 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 ja mis hõlmab ka 
õigustest saadava tulu investeerimisest 
saadud mis tahes tulu;

Or. en

Selgitus

Artikli 10 lõikes 2 märgitakse, et investeerimistulu tuleks hoida eraldi, aga mitte seda, et see 
kuulub õiguste omajatele ning tuleks lõpuks neile tegelikult välja maksta. Selle tuluvoo 
lisamine määratlusse on lihtsaim viis olukorra parandamiseks. [Kooskõla kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 70
Eija-Riitta Korhola

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, 
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 organisatsioonidel on õigus 
nõuda, et neile antaks nende liikmete 
kõigi teoste ainuõigused.
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Or. en

Selgitus

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
members.The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.

Muudatusettepanek 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. en

Selgitus

Õiguste omajatele peaks jääma õigus otsustada vabalt oma teoste õiguste üle. Mõnedes ELi 
liikmesriikides ja muudes riikides, näiteks USAs, on õiguste omajatel õigus hallata oma 
kollektiivse esindamise organisatsioonis üksikuid teoseid. [Kooskõlas kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 72
Amelia Andersdotter
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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 
kasutamiseks. Sellisel juhul teavitavad 
õiguste omajad selliste 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 nende teoseid võib kasutada tasuta litsentside, näiteks 
Creative Commonsi alusel, ohustamata seega nende liikmesust neid esindavas kollektiivse 
esindamise organisatsioonis. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 73
Amelia Andersdotter

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 

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 
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 
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sõltuvalt sellest, kumb aeg on teavitamisaja 
lõppemisele lähemal.

üksnes majandusaasta keskel ja lõpus 
sõltuvalt sellest, kumb aeg on teavitamisaja 
lõppemisele lähemal.

Or. en

Selgitus

Õiguste omajatele peaks jääma õigus otsustada vabalt oma teoste õiguste üle. Mõnedes ELi 
liikmesriikides ja muudes riikides, näiteks USAs, on õiguste omajatel õigus võtta oma 
kollektiivse esindamise organisatsioonist teoseid tagasi. [Kooskõlas kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 74
Britta Thomsen

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. Liikmetel 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.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui õiguste omajal on saada tasusid 
kasutamise eest, mis toimus enne volituste 
lõpetamise või õiguste tagasivõtmise 
jõustumist, või litsentsi alusel, mis anti 
enne kõnealuse lõpetamise või 
tagasivõtmise jõustumist, säilivad artiklite 
12, 16, 18 ja 34 kohased õiguste omaja
õigused seoses nimetatud kasutamisega.

4. Kui liikmel on saada tasusid kasutamise 
eest, mis toimus enne volituste lõpetamise 
või õiguste tagasivõtmise jõustumist, või 
litsentsi alusel, mis anti enne kõnealuse 
lõpetamise või tagasivõtmise jõustumist, 
säilivad artiklite 12, 16, 18 ja 34 kohased 
liikme õigused seoses nimetatud 
kasutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Britta Thomsen

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 
teisele kollektiivse esindamise 
organisatsioonile.

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 
teisele kollektiivse esindamise 
organisatsioonile. Olenemata sellest sättest 
võivad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid, mis haldavad esitajate 
ja fonogrammitootjate õigusi ühekordse 
õiglase tasu eest kooskõlas direktiivi 
2006/115/EÜ artikli 8 lõikega 2, nõuda 
nende õiguste haldamise ülekandmist 
teisele liidus asuvale kollektiivse 
esindamise organisatsioonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Amelia Andersdotter

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 
teisele kollektiivse esindamise 
organisatsioonile.

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 eri liiki teoste ja muu materjali 
haldamine üle teisele kollektiivse 
esindamise organisatsioonile.

Or. en

Selgitus

Nagu artikli 5 lõigetes 2 ja 3.

Muudatusettepanek 78
Britta Thomsen

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 liige 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. Käesolevat lõiget ei kohaldata 
liikmesriikides sõlmitud õiguste haldamist 
puudutavate kokkulepete suhtes seoses 
õiguste haldamisega laiendatud 
kollektiivlitsentside, õiguslike eelduste 
kaudu esindatuse või õiguste üleandmise 
osas, kohustusliku kollektiivse teostamise 
või sarnaste kokkulepete või nende 
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kombinatsiooni kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Jens Rohde

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, 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; käesolevat lõiget ei kohaldata 
liikmesriikides sõlmitud õiguste haldamist 
puudutavate kokkulepete suhtes seoses 
õiguste haldamisega laiendatud 
kollektiivlitsentside, õiguslike eelduste 
kaudu esindatuse või õiguste üleandmise 
osas, kohustusliku kollektiivse teostamise 
või sarnaste kokkulepete või nende 
kombinatsiooni kaudu.

Or. en

Selgitus

Kollektiivse esindamise organisatsioonidel ei peaks olema kohustust saada nõusolekut 
liikmesriikides laiendatud kollektiivlitsentsiga või sarnase kavaga hõlmatud õiguste omajatelt. 
Muudatusettepaneku eesmärk on seega tagada hästi toimivate autoriõiguse kollektiivse 
teostamise süsteemide järjepidevus ja tagada õiguste omajate sissetulek ning kasutajate 
võimalused hankida õigusi ja litsentse.

Muudatusettepanek 80
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6
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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 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.

Or. en

Selgitus

Nagu artikli 5 lõigetes 2 ja 3. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse projektiga 
ning õiguskomisjoni arvamuse põhiprojektiga.]

Muudatusettepanek 81
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Piiramata artikli 20 lõikes 4 
sätestatut, on õiguste omajatel õigus 
nõuda oma kollektiivse esindamise 
organisatsiooni sõltumatut välist 
auditeerimist mis tahes ajal volituste 
kehtivuse jooksul.

Or. en

Selgitus

Arvestades paljudes Euroopa kollektiivse esindamise organisatsioonides ilmnenud väga 
problemaatilist juhtimist viimastel aastatel, on tungivalt vajalik hõlbustada välisauditite 
tegemist, et tagada auditeerimise tõeline sõltumatus ja hoolsus. [Kooskõlas kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 82
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kui kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmeteks on õiguste 
omajaid esindavad üksused, edastatakse 
nendele üksustele lõigetes 3–7 esitatud 
teave.

Or. en

Muudatusettepanek 83
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 84
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 2. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
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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.

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

Selgitus

Vajalik selgitus seoses artikli 3 punktiga c. Liikmeks võtmisest keeldumine diskrimineerivate 
kriteeriumide alusel peaks olema keelatud. [Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 85
Jürgen Creutzmann

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

Selgitus

Võib esineda juhtumeid, kui liikmeksvõtmisest tuleb keelduda.
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Muudatusettepanek 86
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 peab 
otsustusprotsessi kõigil tasanditel olema 
õiglane ja tasakaalus.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid teevad artikli 19 lõikes 1 
sisalduva teabe avalikkusele 
kättesaadavaks, tingimusel et säilitatakse 
õiguste omajate isikuandmete kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldkoosolek kiidab heaks kõik 
muudatused kollektiivse esindamise 

3. Kollektiivse esindamise organisatsiooni 
põhikirja ja liikmesuse tingimused ning 
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organisatsiooni põhikirjas ja liikmesuse 
tingimustes juhul, kui nimetatud 
tingimusi ei reguleerita põhikirjas.

kõik nende muudatused võtab vastu 
üldkoosolek.

Or. en

Selgitus

Selgem sõnakasutus. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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

Or. en

Selgitus

Üldkoosoleku ja juhatajate suhe peaks olema selge. [Kooskõlas siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 90
Amelia Andersdotter

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 

välja jäetud
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juhul, kui üldkoosolek otsustab selle 
otsuse tegemise delegeerida 
järelevalvefunktsiooni täitvale organile;

Or. en

Selgitus

Selle punkti väljajätmine tuleneb artikli 12 lõike 2 kavandatavatest muudatustest.

Muudatusettepanek 91
Amelia Andersdotter

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 finantsjuhtimine on 
põhjendatult kahtluse all, võib 
üldkoosolek otsustada teha välisauditi. 
Sellise välisauditi tulemused edastatakse 
kõikidele liikmetele ja avalikkusele.

Or. en

Selgitus

Kuna hiljuti on paljudes Euroopa kollektiivse esindamise organisatsioonides ilmnenud väga 
problemaatilist juhtimist, on tungivalt vajalik hõlbustada välisauditite tegemist, et saaks 
tagada auditeerimise tõelise sõltumatuse ja hoolsuse. [Kooskõlas kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 92
Amelia Andersdotter
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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 
liikme õigusega osaleda ja teostada oma
hääletusõigust üldkoosolekul peavad olema 
õiglased ja proportsionaalsed ning need 
peavad põhinema järgmistel kriteeriumidel:

Or. en

Selgitus

Tuleks innustada suurt osavõttu ja tõhusat hääletamist. [Kooskõlas kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 93
Amelia Andersdotter

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

Saadud summade seadmine hääletusõiguse tingimuseks ei ole demokraatlik. Kuna õiguste 
omajate sissetuleku jagunemine kollektiivse esindamise organisatsioonis on äärmiselt 
ebavõrdne, võib hääletusõiguse piiramine vastavalt saadud summadele tuua kaasa 
põhjendamatult suuri erinevusi mõjuvõimus.
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Muudatusettepanek 94
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 füüsiline või juriidiline isik, 
kes on kõnealuse kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liige, 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 95
Amelia Andersdotter

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 volituse andnud mitte varem 
kui kolm kuud enne selle kasutamist.

Or. en

Selgitus

Selleks et muusikakirjastustel ja/või plaadifirmadel ei kujuneks tavaks nõuda uutelt 
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lepingulistelt artistidelt püsiva volitatud esindaja määramist, mis võimaldaks neil saavutada 
aja jooksul kontrolli kollektiivse esindamise organisatsiooni üle. [Kooskõlas kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 96
Amelia Andersdotter

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 kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmete eri kategooriate
tõhus osalemine, peavad nad olema 
kõnealust funktsiooni täitvas organis 
õiglaselt ja tasakaalustatult esindatud.

Or. en

Selgitus

Tasakaalu säilitamine liikmete eri kategooriate vahel on kunstnikele ja autoritele väga oluline 
ning seda tuleks selgelt väljendada. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse 
projektiga.]

Muudatusettepanek 97
Amelia Andersdotter

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:
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Or. en

Selgitus

Nõue kohtuda „regulaarselt” on liiga ebamäärane ja seda tasuks konkreetsemalt määratleda.

Muudatusettepanek 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Üldkoosoleku teavitamine on organisatsioonide hea juhtimise tavapärane toimimisviis. 
[Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 99

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

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, 
liikmetele eraldi aruande, mis on 
avalikkusele kättesaadav 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
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Selgitus

Huvide konflikt tuleb tuvastada enne seda, kui juhataja või tegevjuht asub oma ülesandeid 
täitma. Kooskõlas põhjendusega 14. [Kooskõla kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse 
projektiga.]

Muudatusettepanek 100
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

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.
Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
tagavad, et nad üksnes koguvad selliste 
õiguste omajate õigustest saadavat tulu, 
keda nad on volitatud esindama.

Or. en

Selgitus

Ühtlustatud artikli 12 lõikega 1 ja artikli 14 lõikega 2, kus sätestatakse, et makseid 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 101
Amelia Andersdotter

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 

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

Or. en

Selgitus

Selgitus, et mis tahes mahaarvamised tuleb teha kooskõlas üldkoosolekul otsustatud 
eeskirjadega. [Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 102
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 vahelist suhet käsitlevates 
lepingutes antakse konkreetsed volitused 
teha artikli 16 punktis e osutatud õigustest 
saadava tulu suhtes kohaldatavaid 
mahaarvamisi.

Or. en

Muudatusettepanek 103
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, osutatakse neid 
teenuseid õiglaste kriteeriumide alusel, 
mis hõlmavad eelkõige juurdepääsu 
kõnealustele teenustele ja nende ulatust.
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Or. en

Muudatusettepanek 104
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 105
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 

välja jäetud
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tagasi mis tahes õigust, õiguste 
kategooriat või teoseliiki ja muud 
materjali.

Or. en

Muudatusettepanek 106
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 
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.
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Muudatusettepanek 107
Amelia Andersdotter

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 organisatsioonid jaotavad ja 
maksavad summad korrapäraselt ja 
hoolsalt välja kõigile õiguste omajatele, 
keda nad esindavad. Kollektiivse 
esindamise organisatsioon jaotab ja 
maksab asjaomased summad välja 
põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt
kolme kuu möödudes pärast seda, kui
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

Kunstnike ja autorite jaoks on suur probleem see, et paljud kollektiivse esindamise 
organisatsioonid maksavad neile raha väga pikaldaselt välja. 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 108
Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1
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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 6 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

Muudatusettepanek 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 

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 
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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.

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

Muudatusettepanek 110
Eija-Riitta Korhola

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, artikli 7 lõike 
5 punkti b kohaselt otsuse asjaomaste 
summade kasutamise kohta, tingimusel et 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
tagab tulu jaotamise proportsionaalselt 
tuludega, mida õiguste omajad on saanud 
asjaomasel eelarveaastal. Kui see on 
riikliku õigusega lubatud, võivad 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
jaotada välja nendele õiguste omajatele 
saadaolevad summad, keda nad ei suuda 
enne viieaastase tähtaja lõppu kindlaks 
teha. Kui aegumistähtaeg on riikliku 
õiguse kohaselt pikem kui viis aastat, 
näevad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid ette piisavad vahendid 
tulevaste nõuete täitmiseks, ilma et see 
piiraks õiguste omaja õigust kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt kõnealuseid 
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summasid välja nõuda.

Or. en

Selgitus

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Muudatusettepanek 111
Amelia Andersdotter

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 
suutnud õiguste omajate isikut ja 
asukohta kindlaks teha, makstakse raha 
kolme aasta möödudes selle eelarveaasta 
lõpust, mil õigustest saadav tulu koguti,
selle liikmesriigi poolt selleks loodud ja
hallatud fondi, kus raha kogutakse.
Edaspidi vastutab fond kõigi välja 
ilmunud õiguste omajate nõuete eest.

Or. en

Selgitus

Kui võimaldada kollektiivse esindamise organisatsioonil raha enda käes hoida, ei ajenda see 
organisatsiooni tegelike õiguste omajate otsimisel eriti hoolas olema. Liikmesriigi hallatav 
fond võib olla kasulik ka kultuurilise mitmekesisuse edendamisel. Lisaks on soovitatud viis 
aastat pikk aeg, sest on väga ebatõenäoline, et kadunud õiguste omaja leitakse pärast 
kolmandat või neljandat aastat. [Kooskõla kultuuri- ja hariduskomisjoni ning siseturu- ja 
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tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektidega.]

Muudatusettepanek 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 
kolme 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. en

Muudatusettepanek 113
Britta Thomsen

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 

2. Kui õiguste omajate saadaolevaid 
summasid ei ole võimalik jaotada, teeb 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
kolme 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 
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piiraks õiguste omaja õigust kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt kõnealuseid 
summasid välja nõuda.

piiraks õiguste omaja õigust kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt kõnealuseid 
summasid välja nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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. 
Kõnealused meetmed hõlmavad liikmesust 
käsitlevate andmete kontrollimist ning 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmetele ja üldsusele korrapäraselt ja 
vähemalt kord aastas avaldatavat loetelu 
teostest ja muust materjalist, mille ühe või 
mitme õiguste omaja isikut ega asukohta ei 
ole kindlaks tehtud.

Or. en

Selgitus

Kui teoste loetelu avaldamine ei ole ajaliselt täpsustatud, võib kollektiivse esindamise 
organisatsioon seda määramata ajaks edasi lükata. [Kooskõla kultuuri- ja hariduskomisjoni 
ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektidega.]

Muudatusettepanek 115
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3
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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. 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. Kui selliseid teoseid 
või muid materjale ei ole kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegevuse 
ulatuse tõttu võimalik kindlaks määrata, 
siis teoste või muude materjalide 
kategooriad, mida ta esindab, õigused, 
mida ta teostab, ja hõlmatud 
territooriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Litsentsimistingimused eelkõige tariifide
puhul põhinevad objektiivsetel 
kriteeriumidel.

Litsentsimistingimuste puhul võetakse 
eelkõige seoses tariifidega arvesse
objektiivseid kriteeriume.

Or. en

Selgitus

Algne sõnastus piiras lepinguvabadust ebaproportsionaalselt.

Muudatusettepanek 117
Hannu Takkula
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Litsentsimistingimused eelkõige tariifide 
puhul põhinevad objektiivsetel
kriteeriumidel.

Litsentsimistingimused eelkõige tariifide 
puhul põhinevad võrdsetel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Eija-Riitta Korhola

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 ja õigused saada 
õiglast tasu peavad peegeldama 
kaubeldavate õiguste majanduslikku 
väärtust ja majanduslikku kasu, mida 
kasutajad saavad õiguste kollektiivsest 
teostamisest.

Or. en

Selgitus

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights.In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Muudatusettepanek 119
Jürgen Creutzmann
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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 tariifide puhul võetakse 
arvesse kaubeldavate õiguste 
majanduslikku väärtust ja kollektiivse 
esindamise organisatsiooni osutatava 
teenuse majanduslikku väärtust.

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, kas õiguse majanduslikku väärtust saab alati ennetavalt määrata ja kas see ei 
tekita õiguskindlusetust, kuna lepinguosalised saavad lepingu alati vaidlustada erinevate 
arusaamade tõttu majanduslikust väärtusest.

Muudatusettepanek 120
Eija-Riitta Korhola

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 nimetatud 
kaubeldavate õiguste majanduslikule 
väärtusele.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Eija-Riitta Korhola

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

3 a. Kasutajad peaksid andma kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele aru teoste 
ja muude materjalide kasutamisest 
kokkulepitud vormis ning aegsasti ja 
täpselt, et võimaldada kollektiivse 
esindamise organisatsioonidel määrata 
kindlaks kohaldatavad teenustasud ning 
jaotada õiguste omajate saadaolevad 
summad täpselt ja vastavalt käesoleva 
direktiiviga sätestatud kohustustele. Kui 
kasutajad ei anna kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele aru viisil, mis 
võimaldab kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel jaotada tulusid õiguste 
omajatele õigeaegselt ja täpselt, tagavad 
liikmesriigid, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonid vabastatakse käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustustest seoses 
tulude jaotamisega õiguste omajatele ning 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
võivad sellistele kasutajatele kehtestada 
täiendavaid teenustasusid, et katta 
puuduvatest või ebapiisavatest 
kasutusaruannetest põhjustatud 
täiendavaid halduskulusid.

Or. en

Selgitus

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation.Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.
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Muudatusettepanek 122
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

Digitaalses keskkonnas ja väljaspool seda tegutsevatelt kasutajatelt nõutakse aruandeid, et 
selgitada välja kaitstud teoste kasutus. Ilma selle sätteta oleks autori- ja seotud õiguste 
jaotamine jätkuvalt takistatud selliste andmete puudumise tõttu, mis on vajalikud teoste 
tulemusliku kasutamise proportsionaalse ja analüütilise jaotamise tagamiseks. 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 123
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 124
Amelia Andersdotter

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 
koostöömenetluse oma liikmete, õiguste 
omajate ja kasutajate huvides. See 
koostöömenetlus hõlmab vähemalt 
väljaantud litsentse ja teoste kasutamist 
puudutava teabe koondamist ühtsesse 
andmebaasi ning 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 õiguste litsentsimise 
eest üheainsa ühtse arve. Ühtne arve on 
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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

Selgitus

Arveldamist puudutav koostöömenetlus võimaldab kasutajatele lihtsamaid arveid ja makseid 
ning leevendab suurte tehingukuludega ja mitmekordsete arvetega seotud probleeme. 
[Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 125
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Kollektiivse esindamise organisatsioonile 

esitatav teave
Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonidel on õigus 
nõuda kasutajatelt mis tahes teabe ja 
dokumentatsiooni esitamist, mis on 
vajalik nende esindatavate teoste ja 
muude kaitstud materjalide kasutuse laadi 
ja ulatuse ning ka õigustest saadava tulu 
summa kindlaksmääramiseks. Vajaduse 
korral esitatakse see teave ja 
dokumentatsioon elektroonilisel kujul, 
mis võimaldab kollektiivse esindamise 
organisatsioonil neid töödelda.

Or. en
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Muudatusettepanek 126
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
vastavad internetipõhiste teenuste litsentsi 
taotlevatele isikutele mõistliku aja jooksul 
ja teevad litsentsi kohta ettepaneku 6 kuu 
jooksul pärast asjakohast teavet sisaldava 
litsentsitaotluse saamist. Kui kollektiivse 
esindamise organisatsioon ei järgi neid 
tähtaegu, on litsentsi taotleval isikul õigus 
pääseda juurde artiklite 35, 36 ja 37 
kohasele vaidluste lahendamisele.

Or. en

Selgitus

Raportööri soovitatud muudatusettepaneku sissetoomine. Tähtajad ei saa aga olla ranged, 
kuna litsentsilepingud võivad olla vägagi erineva keerukusega, olenevalt nt sellest, mis tüüpi 
või millise arvu õigustega on tegemist.

Muudatusettepanek 127
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 b
Arveldamise standardid

1. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid ja artikli 3 punktis a a 
määratletud ettevõtjad arveldavad 
kasutajatega võimaluse korral 
elektrooniliste vahendite abil.
Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
ja ettevõtjad võimaldavad vähemalt ühe 
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sellise vormingu kasutamist, milles 
võetakse arvesse vabatahtlikke 
valdkonnastandardeid või rahvusvahelisel 
või liidu tasandil väljakujunenud tavasid.

2. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid ja ettevõtjad esitavad 
õiguste tegeliku kasutuse järel täpselt ja 
viivitusteta arve sidusmuusikateenuse 
pakkujatele.
3. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid kehtestavad piisavad 
menetlusprotsessid, et kasutaja saaks arve 
täpsust vaidlustada, sealhulgas juhul, kui 
kasutaja saab samade teoste samade 
õiguste kasutamise eest arveid ühelt või 
enamalt kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt.

Or. en

Selgitus

Standarditud ja tõhus arveldamine aitab kaasa tehingutasude vähenemisele. Kõigil 
kasutajatel peab olema võimalik arve õigsus vaidlustada. [Kooskõla kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 128
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 b
Litsentsi andmisest keeldumine

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
ei keeldu oluliste ja õigustatud põhjusteta 
andmast litsentsi tema esindatavasse 
repertuaari kuuluvate teoste või muude 
kaitstud materjalide kasutamiseks. 
Eelkõige ei keeldu kollektiivse esindamise 
organisatsioon andmast litsentsi, 
sealhulgas multiterritoriaalset litsentsi, 
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sellise litsentsi tulususega seotud 
põhjustel.
2. Litsentsi andmisest keeldumise korral 
teavitab kollektiivse esindamise 
organisatsioon keeldumise põhjustest 
enda esindatavat õiguste omajat, teisi 
kollektiivse esindamise organisatsioone, 
kelle nimel ta teostab õigusi 
esinduslepingu alusel, ning kasutajat.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – 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 
vajaduse korral sagedamini isiklike 
veebikontode kaudu – kättesaadavaks 
järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Isiklikes veebikontodes kombineerub parem kulutõhusus ja enam teavet kõigile liikmetele. 
Need on enamikus hästitoimivates kollektiivse esindamise organisatsioonides juba kasutuses. 
[Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 130
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et artikli 3 punktis 
a a määratletud ettevõtjad muudavad 
elektrooniliselt vähemalt iga-aastaselt 
kättesaadavaks käesoleva artikli lõike 1 
punktides a, b, c, d ja g kirjeldatud teabe 
kõikidele õiguste omajatele, kelle õigusi 
nad teostavad.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjate kui individuaalsete õiguste omajate õiguste teostajate suhtes tuleks kohaldada 
minimaalseid läbipaistvuse eeskirju. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse 
projektiga.]

Muudatusettepanek 131
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) õiguste omajale kuuluvad ning 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
poolt õiguste omajale asjaomasel 
ajavahemikul väljamakstavad summad 
teostatavate õiguste kategooriate ja
kasutusliikide kaupa;

c) õiguste omajale kuuluvad ning 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
poolt õiguste omajale asjaomasel 
ajavahemikul väljamakstavad summad 
teostatavate õiguste kategooriate,
kasutusliikide ja teoste kaupa;

Or. en

Selgitus

Täiendatakse õiguste omajatele antavat teavet. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni 
arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 132
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) õiguste omajate igas teostatavate õiguste 
kategoorias ja kasutusliigis saadaolevad 
ning kollektiivse esindamise 
organisatsiooni poolt tema teostatavate 
õiguste litsentsimise eest esindamislepingu 
alusel väljamakstavad summad;

a) õiguste omajate igas teostatavate õiguste 
kategoorias, kasutusliigis ja teoste alusel
saadaolevad ning kollektiivse esindamise 
organisatsiooni poolt tema teostatavate 
õiguste litsentsimise eest esindamislepingu 
alusel väljamakstavad summad;

Or. en

Selgitus

Täiendatakse vahendajate kaudu ning seega lõpuks õiguste omajatele antavat teavet. 
[Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 133
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 134
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon teeb sellise

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon teeb õiguste
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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:

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

Or. en

Selgitus

Põhiteave tariifide, litsentsilepingute, repertuaari ja esindamislepingute kohta on hädavajalik 
hästitoimiva ja läbipaistva loomekaupade turu jaoks. See ei tohiks piirduda teabe andmisega 
taotluse korral. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 135
Jürgen Creutzmann

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:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 136
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) organisatsiooni liikmete nimekiri, nende 
nimel hallatav repertuaar ja nende nimel 
teostatavad konkreetsed õigused ning 
liikmesriigid, kus kõnealune teostamine 
toimub, avaldamata seejuures õiguste 
omajate isikuandmeid ja neid puudutavat 
tundlikku teavet;

Or. en

Selgitus

Parandab läbipaistvuskohustust ning samas tagab vajaduse kaitsta isikuandmeid. [Kooskõlas 
kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 137
Britta Thomsen

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 esindatavad teosed või 
muud materjalid, õigused, mida ta teostab 
kas otse või esinduslepingute alusel, ning
territooriumid, kus kõnealune teostamine 
toimub; või juhul kui kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegevuse 
ulatuse tõttu ei saa selliseid teoseid või 
muid materjale kindlaks määrata, siis 
tema esindatavate teoste või muude 
materjalide kategooriad, tema teostatavad 
õigused ning territooriumid, kus 
kõnealune teostamine toimub;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Britta Thomsen
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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 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; kui kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegevuse 
ulatuse tõttu ei saa selliseid teoseid või 
muid materjale kindlaks määrata, siis 
tema esindatavate teoste või muude 
materjalide kategooriad, tema teostatavad 
õigused ning territooriumid, kus 
kõnealune teostamine toimub.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Amelia Andersdotter

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 vastavalt direktiivis 
2012/28/EL (orbteoste teatavate lubatud 
kasutusviiside kohta) sätestatule 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
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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 direktiiv sisaldab sätteid, 
kuidas toimida olukorras, kui õiguste omajaid ei suudeta leida. Kooskõlastatud 
autoriõigustealase poliitika tagamiseks tuleks viidata sellele direktiivile.

Muudatusettepanek 140
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. 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 141
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 avalikustab 
eelistatavalt avalikult juurdepääsetavate 
ja otsitavate liideste kaudu järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Julgustada tuleks elektrooniliste võrgustike koostoimivust. [Kooskõlas kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 143
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) standardne litsentsileping ja 
kohaldatavad tariifid;

Or. en

Selgitus

Hindade ja tingimuste läbipaistvus on litsentsimisturu tõhusa hinnakujunduse ja kauplemise 
puhul põhitähtis. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 144
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Avatud teave repertuaari kohta on ühtviisi väga oluline nii õiguste omajatele, kasutajatele kui 
ka tarbijatele. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 145
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid tagavad, et kooskõlas 
lõike 1 punktiga a b on repertuaari 
puudutav teave täpne ja korrapäraselt 
värskendatud. Sellega seoses tagavad nad 
eelkõige, et selliseid teoseid puudutav 
teave, mille kaitseperioodid on lõppemas, 
oleks täpne ja korrapäraselt 
ajakohastatud ning avalikkusele 
kättesaadavaks tehtud.

Or. en

Selgitus

Täpne teave selle kohta, millal konkreetne teos saab avalikult kättesaadavaks, on avalikkusele 
oluline teadmine. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 146
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1
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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

See artikkel peaks olema kooskõlas artikliga 2.

Muudatusettepanek 147
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva jaotise kohaldamisalasse 
kuuluvad muusikateoste internetiõiguste 
kategooriad ei võimalda (mehhaanilise) 
reprodutseerimise ega ka üldsusele 
edastamise (esitamise) eraldamist.

Or. en

Selgitus

Internetikeskkonnas ei ole litsentside jagamine eraldi mehaanilisteks ja esitusõigusteks eriti 
põhjendatud. Selline õiguste killustatus põhjustab kasutajatele lisakulusid ja suurendab 
tehingukulusid. Selle kõrvaldamine on Euroopa ühtse digituru konkurentsivõimele oluline, 
kuna paljusid teisi suuri üleilmseid turge sellised jagamised ei koorma.

Muudatusettepanek 148
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) suutlikkus pakkuda nii (mehaanilise) 
reprodutseerimise kui ka üldsusele 
edastamise (esitamise) õigusi 
muusikateoste puhul, mida ta kavatseb 
litsentsida multiterritoriaalsete litsentside 
abil.

Or. en

Selgitus

Internetikeskkonnas ei ole litsentside jagamine eraldi mehaanilisteks ja esitusõigusteks eriti 
põhjendatud. Selline killustatus põhjustab kasutajatele lisakulusid ja suurendab 
tehingukulusid.

Muudatusettepanek 149
Amelia Andersdotter

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 ja põhiline inimõigus.

Muudatusettepanek 150
Amelia Andersdotter

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 ja teistel kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel ning kasutajatel
vaidlustada artikli 22 lõikes 2 osutatud 
andmete sisu või artiklis 23 esitatud teabe, 
juhul kui kõnealused õiguste omajad ja 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
ning 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

Kasutajatel, praegusel juhul enamasti internetipõhiste muusikateenuste pakkujatel, on 
õiguslik huvi kollektiivse esindamise organisatsiooni pakutava teabe täpsuse vastu. Seega 
tuleks nad lisada nende hulka, kellel on õigus vaidlustada.

Muudatusettepanek 151
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
kontrollib, kuidas kasutavad tema 
esindatavate muusikateoste või nende 
osade internetiõigusi need internetipõhiste 
muusikateenuste osutajad, kellele ta on 
andnud kõnealuste õiguste 
multiterritoriaalse litsentsi.

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
lepib internetipõhise muusikateenuse 
osutajaga kokku teabe andmise selle 
kohta, kuidas kasutavad tema esindatavate 
muusikateoste või nende osade 
internetiõigusi need internetipõhiste 
muusikateenuste osutajad, kellele ta on 
andnud kõnealuste õiguste 
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multiterritoriaalse litsentsi.

Or. en

Selgitus

Mõistet „kontrollib” võib tõlgendada kui tehnilist kontrolli, mis ei toimi hästi mõningate 
internetipõhiste teenuste puhul.

Muudatusettepanek 152
Amelia Andersdotter

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 kooskõlas artikli 15 
a lõikega 1 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.

Or. en

Selgitus

Nagu põhjenduse 18 ja 27 ning artikli 15 a muudatusettepanekud. [Kooskõlas siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.]
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Muudatusettepanek 153
Amelia Andersdotter

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

Selgitus

Nagu põhjenduse 18 ja 27 ning artikli 15 a muudatusettepanekud. [Kooskõlas siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 154
Amelia Andersdotter

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
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Selgitus

Hõlmata tuleks kõik asjaomased üksused, kes kasutavad topeltarveldamist.

Muudatusettepanek 155
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon hindab vajadust 
valdkonnaomaste eeskirjade järele ning 
annab tulemustest aru Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, eesmärgiga 
rakendada Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 101 lõiget 3, hõlmates 
esinduslepinguid ja internetiõiguste 
ühtseid andmebaase, teabevahetust ja 
muid kollektiivse esindamise 
organisatsioonide koostöövorme, 
eesmärgiga anda multiterritoriaalseid ja 
mitut repertuaari hõlmavaid litsentse 
ja/või eesmärgiga kehtestada selliste 
litsentside asjus ühtsed või vastastikku 
kokku lepitud tariifid ja tingimused.

Or. en

Selgitus

Kollektiivse esindamise organisatsioonide koostööd tuleks julgustada, aga see nõuab ka 
õiguskindlust seoses kohaldatavate konkurentsieeskirjadega. Tundub, et koostöö tõttu 
monopolivastase uurimise alla sattumine on tõenäoline, ning seega tuleks seda selgitada.

Muudatusettepanek 156
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2
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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, ega mõistlikku 
kasumimarginaali, mis on kõigi osapoolte 
jaoks majanduslikult võimalik.

Or. en

Selgitus

Erineva suuruse, repertuaari ja püsikuludega kollektiivse esindamise organisatsioonide 
konkurentsiolukorras tuleb suurt tähelepanu pöörata organisatsioonidevaheliste tehingute 
marginaalidele.

Muudatusettepanek 157
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse saanud kollektiivse esindamise 
organisatsioon litsentsib taotluse esitanud 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
repertuaari oma suhetes kasutajatega 
samadel tingimustel kui oma repertuaari 
ega jäta taotluse esitanud organisatsiooni 
repertuaari litsentsitud repertuaarist välja 
taotluse esitanud organisatsiooni 
nõusolekuta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on samasugune nagu raportööri muudatusettepanek 25, viies 
muudatusettepaneku teise asukohta, aga säilitades samas komisjoni ettepaneku artikli 29 
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lõike 3 kohta. See artikkel ja kavandatav muudatus rõhutavad, et väikeste ja keskmise 
suurusega kollektiivse esindamise organisatsioonide repertuaarid peaksid olema piisavalt 
kaitstud, et aidata täielikult kaasa Euroopa kultuurilise mitmekesisuse arengule ja 
edendamisele ning et neid peaks Euroopas piiriülese internetipõhise muusika litsentsimisel 
võrdselt kohtlema.

Muudatusettepanek 158
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
Muusikateoste internetiõigusi käsitlev 
erand raadio- ja televisiooniprogrammide 
puhul
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.

Or. en

Selgitus

Üle viidud artiklisse 2 (Reguleerimisala).
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Muudatusettepanek 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõik 1

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

Selgitus

Suurema selguse huvides ja kooskõlas põhjendusega 35 peaks ringhäälingu erand hõlmama 
eelvaatamist. [Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 160
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutajatega seotud vaidluste 
lahendamine

Vaidluste lahendamine koos kasutajatega
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Or. en

Muudatusettepanek 161
Amelia Andersdotter

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 
arvutamist ja litsentsi andmisest 
keeldumist, võib esitada sõltumatule ja 
erapooletule vaidluste lahendamise 
asutusele.

Or. en

Selgitus

Tariifide arvutamise viis on vaidluste sage põhjus, mistõttu on kasulik selgelt sätestada, et 
vaidluste lahendamine hõlmab ka tariifide arvutamist. Õigus pöörduda ka kohtusse on 
hõlmatud lõikega 2 ja seega ei ole vajadust seda siin korrata.

Muudatusettepanek 162
Eija-Riitta Korhola

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 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonide ja kasutajate 
vahelised vaidlused, mis hõlmavad 
kehtivaid ja kavandatud 
litsentsimistingimusi, tariife ja litsentsi 
andmisest või tingimustele vastamisest 
keeldumist, võib esitada kohtule ning 
vajaduse korral sõltumatule ja erapooletule 
vaidluste lahendamise asutusele. 
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asutusele. Liikmesriigid tagavad, et kõnealused 
vaidluste lahendamise asutused on 
spetsialiseerunud intellektuaalomandi 
küsimustele ja et nad teevad otsuseid 
artikli 15 lõikes 2 sätestatud kriteeriumide 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Sellise vaidluse lahendamiseks 
esitamisel peavad halduskulud olema 
mõistlikud.

Or. en

Selgitus

Et tagada võrdsed tingimused väiksematele osalistele, kes soovivad vaidlusi lahendada, 
peavad halduskulud olema mõistlikud. [Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 164
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 
kasutajad esitavad vaidluse 
lahendamiseks käesoleva artikli kohaselt, 
on neil protsessi toimumise ajal kohustus 
teha kollektiivse esindamise 
organisatsioonile makseid:
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a) vastavalt kehtivale kohaldatavale 
tariifile, kui selline tariif on olemas;
b) kui asjaomase kasutuse puhul ei ole 
kehtestatud tariifi, siis vaidluste 
lahendamise asutuse määratud igakuiseid 
mittepiiravaid vahemakseid.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriik tagab, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid või 
kasutajad, vastavalt olukorrale, maksavad 
tehtud maksete ja pädeva asutuse 
kehtestatud uue tariifi vahe kinni 
hiljemalt 30 päeva jooksul pärast 
kõnealuse asutuse otsust.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Amelia Andersdotter

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

Selgitus

Kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelised vaidlused töötlemissuutlikkuse ja 
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repertuaari läbipaistvuse üle tuleks lahendada vaidluste lahendamise asutuse abil. 
[Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.]

Muudatusettepanek 167
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et nende 
vastavad pädevad asutused võivad 
kohaldada asjakohaseid halduskaristusi ja 
-meetmeid, kui käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastuvõetud siseriiklikke 
sätteid ei ole järgitud, ning tagavad nende 
kohaldamise. Karistused ja meetmed 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed
ja hoiatavad.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused võivad kollektiivse esindamise 
organisatsioonide suhtes kohaldada 
asjakohaseid karistusi ja võtta 
asjakohaseid meetmeid, kui käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vastuvõetud 
siseriiklikke õigusakte ei ole järgitud.
Need karistused ja meetmed on tõhusad ja
proportsionaalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et nende 
vastavad pädevad asutused võivad 
kohaldada asjakohaseid halduskaristusi ja 
-meetmeid, kui käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastuvõetud siseriiklikke 
sätteid ei ole järgitud, ning tagavad nende 
kohaldamise. Karistused ja meetmed 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

1. Liikmesriigid määravad või asutavad 
pädevad asutused, mis teevad pidevat 
järelevalvet nende territooriumil asutatud 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
üle. Liikmesriigid tagavad, et nende 
vastavad pädevad asutused kehtestavad
asjakohased halduskaristused ja -
meetmed, kui käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastuvõetud siseriiklikke 
sätteid ei ole järgitud, ning tagavad nende 
kohaldamise. Karistused ja meetmed 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.
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Or. en

Selgitus

Kui pädevaid asutusi ei ole varem määratud ega asutatud, peavad liikmesriigid seda tegema. 
Jõustamiseks tugevam sõnastus. [Kooskõla kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse 
projektiga.]

Muudatusettepanek 169
Amelia Andersdotter

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.

Or. en

Selgitus

See artikkel peaks olema kooskõlas artikliga 2.


