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LÜHISELGITUS

Euroopa loomemajandusel on suur potentsiaal luua töökohti ja toetada majanduskasvu. 
Maailma mastaabis annab kultuuriline mitmekesisus meile ka ainulaadse eelise ja võimaluse. 
Käesolev direktiiv peaks niisiis toetama meie loomemajanduse elujõulisust ning samal ajal 
säilitama õiguste kollektiivse teostamise organisatsioonide võime tegutseda ühtsetel alustel 
kohaliku ja niširepertuaari huvides. Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 
(ITRE) raportöör on üldiselt rahul ettepaneku suundumusega, mis annab Euroopa kollektiivse 
esindamise organisatsioonide, kasutajate, toetusesaajate ja artistide käsutusse täiesti uue 
vahendi internetipõhise muusikasektori toimevõime parandamiseks Euroopas. Eriti oluline on 
direktiivi esimene pool, kus käsitletakse läbipaistvust ja head juhtimistava; mõnede 
arvamuses soovitatud meetmete eesmärk on muuta kõnealune uus süsteem tõhusamaks ja 
funktsionaalsemaks. Samuti sooviks ITRE raportöör tagada, et ettepaneku sätted ei aseta 
Euroopa kollektiivse esindamise organisatsioone (sealhulgas internetipõhiste teenuste 
osutajad ja agendid) ELi väliste organisatsioonidega. võrreldes halvemasse olukorda.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
mõjuta liikmesriikides sõlmitud kehtivaid 
kokkuleppeid, mis käsitlevad laiendatud 
või kohustuslikke kollektiivlitsentse, 
õiguslikke eeldusi esindatuse või 
üleandmise osas või nende 
kombinatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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

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

(See muudatus ei kehti eestikeelse teksti 
kohta.)

Or. en

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I jaotist, II jaotise artikleid 13, 14, 15, 17 
ja 18 ning IV jaotist, välja arvatud 
artikleid 36 ja 40, kohaldatakse ka kõikide 
väljaspool ELi asutatud kollektiivse 
esindamise organisatsioonide suhtes 
nende liidu piires toimuva tegevuse puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I jaotist, II jaotise artiklit 10, artikli 11 
lõiget 1, artikleid 12, 15, 16, 18, 19 ja 20, 
III jaotist ning IV jaotise artikleid 34, 35, 
37 ja 38 kohaldatakse ka sõltumatute 
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õiguste teostamise teenuse osutajate 
suhtes, kes asuvad liidus või liidust 
väljaspool ning tegutsevad õiguste 
omajate esindajatena, teostades nende 
õigusi ja toimides liidus ärilistel alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei mõjuta riigi tasandil 
sõlmitud kokkuleppeid, mis käsitlevad 
laiendatud või kohustuslikke 
kollektiivlitsentse.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga ei tehta erandit 
Euroopa õigusaktidest, mis käsitlevad 
üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a
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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
autoriõiguste või autoriõigustega seotud 
õiguste teostamiseks rohkem kui ühe 
õiguste omaja nimel nende õiguste 
omajate kollektiivse kasu huvides, mis on 
selle ainus või üks peamistest 
eesmärkidest, tulenevad seadusest või 
määramisest, litsentsist või mis tahes 
muust lepingulisest korrast, ning

i) kelle omanikud või kontrollijad on tema 
liikmed, või

ii) mis on mittetulundusorganisatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „multiterritoriaalne litsents” – litsents, 
mis hõlmab rohkem kui ühe liikmesriigi 
territooriumi;

k) „internetipõhiste muusikateenuste
multiterritoriaalne litsents” – litsents, mis 
hõlmab rohkem kui ühe liikmesriigi 
territooriumi;

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud



PA\932766ET.doc 7/15 PE508.223v01-00

ET

kahte kolmest järgmisest kriteeriumist:
(a) bilansimaht: 350 000 eurot;
(b) netokäive: 700 000 eurot;
(c) keskmine töötajate arv eelarveaasta 
jooksul: kümme.

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Litsentsimistingimused eelkõige tariifide 
puhul põhinevad objektiivsetel
kriteeriumidel.

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

Or. en

Muudatusettepanek 12

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 ei tohi osutatava 
teenuse väärtuse suhtes ülemäära kõrged 
olla ning peavad olema osutatava teenuse 
majandusliku väärtuse suhtes mõistlikud.

Or. en

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Litsentse andvat kollektiivse 
esindamise organisatsiooni ei saa 
kohustada kohaldama teenuse osutajaga 
kokkulepitud litsentsimistingimusi muud 
liiki teenuste suhtes, kui nimetatud 
teenuse osutaja osutab uut liiki teenust, 
mis on olnud avalikkusele kättesaadav 
vähem kui kolm aastat.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kasutajad esitavad kollektiivse 
esindamise organisatsioonile kinnitatud 
või kokkulepitud kujul ja aja jooksul 
teabe, mille abil on võimalik täpselt 
analüüsida repertuaari kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel lubatakse lisada oma 
litsentsidele mõistlikel tingimustel 
auditeerimisõigus, et oleks võimalik 
kontrollida litsentsimistingimuste täitmist 
ja kvalifitseeruva tulu deklareerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
vastavad litsentsi taotlevatele isikutele 
hiljemalt 14 päeva jooksul ja teevad 
litsentsi kohta ettepaneku 60 päeva 
jooksul pärast asjakohast teavet sisaldava 
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litsentsitaotluse saamist. Kui kollektiivse 
esindamise organisatsioon nimetatud 
tähtaegadest kinni ei pea, on litsentsi 
taotlejal õigus algatada vaidluse 
lahendamine vastavalt artiklitele 35, 36 ja 
37 ning nõuda sellise vaidluse 
lahendamisega kaasnevad mõistlikud 
õigusabikulud välja kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt. Vaidluse 
lahendamise tulemus kohustab üksnes 
asjaomast isikut ja asjaomast kollektiivse 
esindamise organisatsiooni ning seda 
kohaldatakse internetipõhiste teenuste 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 17

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 18

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, 

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

tahes kasutajale viivitamata 
elektrooniliselt kättesaadavaks järgmise 
teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 22

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

3 a. Liikmesriigid toetavad samadel 
tingimustel ja vajaduse korral kollektiivse 
esindamise organisatsioonide koostööd 
õiguste teostamise, haldamise ja 
litsentsimise valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

mõistlikku kasumimarginaali.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse esitanud kollektiivse 
esindamise organisatsioon teeb taotluse
saanud organisatsioonile kättesaadavaks 
oma muusikarepertuaari käsitleva teabe, 
mis on vajalik muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalsete 
litsentside andmiseks. Kui teave on 
ebapiisav või esitatud vormingus, mis ei 
võimalda taotluse saanud kollektiivse 
esindamise organisatsioonil täita 
käesoleva jaotise nõudeid, on taotluse 
saanud kollektiivse esindamise 
organisatsioonil õigus nõuda selliste 
mõistlike kulude hüvitamist, mida ta 
kandis kõnealuste nõuete täitmisel või 
selliste teoste väljajätmiseks, mille kohta 
antud teave on ebapiisav või 
kasutamiskõlbmatu.

3. Taotluse saanud kollektiivse esindamise 
organisatsioon litsentsib taotluse esitanud 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
repertuaari seoses kasutajatega samadel 
tingimustel kui oma repertuaari ning ei 
jäta taotluse esitanud organisatsiooni 
repertuaari litsentsitud repertuaarist välja 
taotluse esitanud organisatsiooni 
nõusolekuta.

Or. en

Muudatusettepanek 26

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 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
vastavad pädevad asutused kohaldavad
asjakohaseid halduskaristusi ja -meetmeid
või nimetavad seda tegema asjakohased 
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rakendamiseks vastuvõetud siseriiklikke 
sätteid ei ole järgitud, ning tagavad nende 
kohaldamise. Karistused ja meetmed 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

asutused, kui käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastuvõetud siseriiklikke 
sätteid ei ole järgitud, ning tagavad nende 
kohaldamise. Karistused ja meetmed 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

Or. en


