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SISSEJUHATUS

A) Raportööri eesmärgid

Ettepanek võtta vastu autoriõiguse ja autoriõigustega kaasnevate kollektiivse teostamise ning 
muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta on jagatud kaheks osaks.

Esimeses osas (I, II ja IV jaotis) sätestatakse nõuded, mis on vajalikud selleks, et tagada 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste nõuetekohane teostamine kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt. Teise osa (III jaotise ja IV jaotise artiklid 36 ja 40) eesmärk on 
lihtsustada muusikateoste autorite õiguste multiterritoriaalsete litsentside andmist, mida on 
vaja teoste internetis kasutamiseks. 

Raportöör toob esile kolm eesmärki: eelkõige esitajate huvide parem kaitse ja kultuurilise 
mitmekesisuse säilitamine Euroopa Liidus. Seejärel kollektiivse esindamise organisatsioonide 
ja tarbijate huvides tegutsevate kommertskasutajate vaheliste suhete optimeerimine. Need 
kaks eesmärki on seotud direktiivi esimese osaga. Ning kolmas eesmärk hõlmab digitaalse 
ühtse turu tugevdamist litsentside andmise lihtsustamise ja litsentsitasude vähendamise kaudu, 
et soodustada uute internetiteenuste arendamist muusikateoste jaoks multiterritoriaalsel alusel. 
Enne käesoleva töödokumendi sõnastamist viis raportöör läbi laiaulatusliku konsultatsiooni 
sidusrühmadega, mis jätkub ka järgnevatel kuudel. Raportöör tagab, et kõikide sidusrühmade 
õigustatud muresid võetakse nõuetekohaselt arvesse, kuid nagu alljärgnevalt on näha, ei ole 
esimest ja kolmandat eesmärki mitte alati lihtne ühitada ning nende rakendamiseks tuleb teha 
kompromisse.

B) Väga erinevad tavad eri liikmesriikides ja eri sektorites – tegelikkus, millega tuleb 
arvestada

Kollektiivse esindamise organisatsioonid on üksused, mida traditsiooniliselt luuakse ja 
korraldatakse riiklikul alusel. Nimetatud direktiiv on esimene Euroopa Liidu seadusandlik 
tekst, milles kehtestatakse nõuded, mis on vajalikud nende nõuetekohase toimimise 
tagamiseks. Liikmesriikides on siiski palju erinevaid süsteeme ja tavasid. 

Tegelikkusega arvestamiseks tuleb tagada, et nimetatud tekstis kehtestatud nõuded järgivad 
subsidiaarsuse põhimõtet ega takista liikmesriikidel omada või vastu võtta eeskirju, millega 
sätestatakse kollektiivse esindamise organisatsioonide jaoks kõrgemal tasemel hea 
valitsemistava ja läbipaistvus. Teiste sõnadega peab direktiiv tagama minimaalse 
ühtlustamise. Lisaks ei tohi nimetatud direktiiv kahjustada riigisiseste tavade, nagu laiendatud 
kollektiivse litsentsimise süsteemid, jätkusuutlikkust.

Samuti kehtib nimetatud direktiivi esimene osa kõikide sektorite kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele. Seetõttu tuleb tagada, et kehtestatud nõuded sobivad mitte üksnes 
muusikasektorile, vaid ka reprodutseerimise, audiovisuaal- jne sektoritele.

Lõpetuseks soovib raportöör põhjalikumalt uurida direktiivile 2006/123/EÜ (nn teenuste 
direktiiv) viitamise mõjusid.
Pärast neid üldisi kaalutlusi soovib raportöör esitada mõned kommentaarid direktiivi 
ettepaneku teatavate konkreetsete punktide kohta, et täielikult saavutada nimetatud kolm 
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eesmärki.

1. eesmärk: esitajate huvide kaitse ja kultuurilise mitmekesisuse säilitamine

Kollektiivse esindamise organisatsioonide parem tegutsemine oma liikmete huvides ja 
autoriõigusega toodete läbipaistev haldamine on õiguste omajate huvide kaitsmiseks vajalikud 
tingimused. Need kaks tingimust tagavad piisava tasustamise kõikidele autoritele ning mitte 
üksnes nendele, kes on äriliselt edukad, vaid ka nendele, kes panustavad kultuurilise 
mitmekesisuse säilitamisse.

Raportöör soovib teha järgmised täpsustused:

Kõigepealt tuleks muuta artikli 3 punktis a sätestatud mõiste „kollektiivse esindamise 
organisatsioon” määratlust. Muu hulgas tuleb tagada, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonide allorganisatsioonid vastavad samal tasemel nõuetele.

Lisaks on raportöör seisukohal, et ettepanekus ei võeta piisaval määral arvesse turu 
tegelikkust ja selliste äriüksuste või agentide olemasolu, kes tegelevad sarnaste õiguste 
teostamisega ja konkureerivad kollektiivse esindamise organisatsioonidega. Nendele 
füüsilistele või juriidilistele isikutele tuleb kehtestada nende eriomadustele kohandatud 
kohustusi.

Panustamise vabaduse põhimõte ja õigus organisatsioonile antud volitus mõistliku tähtaja 
jooksul lõpetada on kaks olulist põhimõtet, mis tugevdavad õiguste omajate positsiooni 
(artikkel 5). Raportöör toetab seda sätet, kuid soovib teha kaks kommentaari. Kõigepealt ei 
tohi neid põhimõtteid rakendada kuritarvitaval viisil. Kõikide autorite kaitsmiseks tuleb 
vältida olukorda, kus suure tuntusega esitajad taanduvad panustest, mille haldamine on vähem 
kulukas, et säilitada üksnes kõige keerulisemate õiguste haldamine. Selline tava kahjustab 
tõenäoliselt kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse tõhusust1. Teiseks muudab 
õiguste üha suurenev killustumine üha keerulisemaks multiterritoriaalseks või 
multirepertuaarseks litsentsimiseks vajaliku repertuaari kogumise. Nagu juba sissejuhatuses 
öeldi, tuleb erinevate taotletavate eesmärkide vahel teha kompromisse.

Üldiselt väljendab raportöör oma eelistust panuste ainuõiguslikkuse osas, võttes arvesse, et 
teatavates sektorites, nagu audiovisuaalsektor, tuleb sellest mõistest aru saada kui õiguste 
tervikust sama levitamiskanali jaoks. Panuse ainuõiguslikkus ei kaitse mitte üksnes suuremat 
osa autoritest, vaid ka kommertskasutajaid. Viimastel on palju suurem õiguskindlus ja neil on 
väiksem oht saada korduvaid arveid samade õiguste kasutamise eest.

Raportöör toetab sätteid, mis julgustavad õiguste omajaid aktiivselt osalema kollektiivse 
esindamise organisatsioonide tegevuses ja nende kontrollimises. Samuti tuleb tõhusalt toetada 
üldkoosoleku keskset rolli otsustus- ja kontrollisüsteemis, järgides riikide tasandil 
olemasolevaid kollektiivse esindamise organisatsioonide korraldusmudeleid2. Hea 

                                               
1 Euroopa Kohtu otsus C-127/73, BRT/Sabam, vt sellega seoses ka 12. augusti 2002. aasta otsust 
COMP/C2/37.219 Banghalter&Homen Christo vs. Sacem.
2 Teatavates liikmesriikides täidavad artiklis 8 sätestatud järelevalvefunktsioone haldusnõukogud. Neilt ei tohiks 
nõuda spetsiaalse organi loomist.
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valitsemistava nõuab ka kiirete otsuste tegemist, mistõttu tuleb teatud otsuste tegemine 
vastavalt seadusele delegeerida järelevalvefunktsiooni täitvale organile. Lisaks, kui eri 
kategooriate õiguste omajad on sama kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmed, tuleb 
tagada nende proportsionaalne esindatus, et vältida huvide konflikte. Parem valitsemistava 
eeldab selle tasakaalu järgimist organisatsioonis ja organisatsioonide toimimist. Seetõttu tuleb 
direktiivi ettepanekusse viia sisse teatavad muudatused, näiteks artikli 7 lõikesse 8, mis lubab 
igal liikmel määrata oma volitatud esindajaks „mis tahes teise füüsilise või juriidilise isiku”, 
kes osaleb ja hääletab tema nimel üldkoosolekul. Liikmed peaksid saama volitada üksnes 
samasse kategooriasse kuuluvaid isikuid. 

Artikkel 10, mis käsitleb õigustest saadava tulu haldamist, on kahtlemata autorite huvide 
kaitse seisukohast üks kõige olulisemaid sätteid. Jagamist ootavate summade investeerimine 
on kollektiivse esindamise organisatsioonide puhul tavapärane praktika. See tava ei ole 
iseenesest taunitav, kui investeerimisotsuseid teevad pädevad organid läbipaistval viisil ja 
kõnealused kollektiivse esindamise organisatsioonid käituvad heaperemehelikult. Mis 
puudutab nendest investeeringutest saadava rahalise tulu eraldamist, siis on raportöör 
seisukohal, et need summad tuleks põhimõtteliselt annetada oma liikmetele. Kollektiivse 
esindamise organisatsioonidel peaks olema õigus kasutada neid summasid halduskuludeks, 
kui nad on konsulteerinud selles küsimuses kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmete 
üldkoosolekuga ja saanud enamuse nõusoleku. 

Õiguste omajate saadaolevate summade jaotamisega seoses uuris raportöör, kas artikli 12 
lõikes 1 sätestatud tähtaega „12 kuu möödudes selle eelarveaasta lõpust, mil õigustest saadav 
tulu koguti” ei oleks võimalik lühendada. Artikli 12 lõike 2 praegune sõnastus, mis lubab 
kollektiivse esindamise organisatsioonil teha otsuse nende summade kasutamise kohta, mida 
ei ole välja jaotatud viie aasta jooksul, kui õiguste omajate asukohta ei ole suudetud kindlaks
teha, tuleks läbi vaadata, et juhendada nende summade eraldamist.

Kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt nende kohustuste järgimine, eelkõige seoses 
summade jaotamisega, eeldab kogu kasuliku teabe viivitamatut edastamist 
kommertskasutajate poolt. Sellest tulenevalt avaldab raportöör kahetsust, et artiklis 18 ei 
kehtestata neile ühtegi kohustust kollektiivse esindamise organisatsioonide suhtes.

2. eesmärk: kollektiivse esindamise organisatsioonide ja tarbijate huvides tegutsevate 
kommertskasutajate vaheliste suhete optimeerimine

Sõltumatult III jaotise sätetest, mis käsitlevad üksnes internetipõhise muusika sektorit, tuleb 
täpsustada, läbi vaadata II ja IV jaotise teatavad artiklid ja neid laiendada, et optimeerida 
kollektiivse esindamise organisatsioonide ja kommertskasutajate vahelisi suhteid litsentside 
andmisel.

Raportöör märgib, et kollektiivse esindamise organisatsioonide ja kommertskasutajate 
vahelised konfliktid ei ole vähem sagedased riikides, kus on kehtestatud kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele eellubade andmine (prior authorisation) või kus on 
kehtestatud kohustus sõlmida lepinguid kollektiivse esindamise organisatsioonide suhtes. 
Artikkel 15, mis käsitleb litsentsimist, on sellega seoses aga väga olulise tähtsusega.

Artikli 15 lõike 2 sõnastus, mis käsitleb litsentsimise suhtes kohandatavate tariifide 



DT\922357ET.doc 5/6 PE502.061v01-00

ET

arvutamist, tekitab rohkem probleeme, kui pakub vastuseid. Ühelt poolt, mis puudutab 
vabatahtlikku litsentsimist, on mõiste „kaubeldavate õiguste majanduslik väärtus”, mis on 
ebatäielikult üle võetud Euroopa Kohtu kohtupraktikast, ebamäärane ja segadust tekitav. 
Lisaks peaksid kollektiivse esindamise organisatsioonid oma hinnastamispoliitika avalikuks 
tegema. Raportöör on seisukohal, et selline poliitika ei peaks põhinema üksnes objektiivsetel 
kriteeriumitel, vaid ka selgetel ja läbipaistvatel kriteeriumitel, mis tehakse teatavaks enne mis 
tahes läbirääkimisi ja võimaluse korral artiklis 39 sätestatud pädeva riikliku asutuse 
järelevalve all. Hinnastamispoliitika avalikustamine ei tohiks kahjustada kollektiivse 
esindamise organisatsioonide võimalust pakkuda kommertskasutajatele erinevaid tariife, 
eelkõige uue „ärimudeli” olemasolu korral. Teisest küljest ei peaks teatavad litsentsimise 
asjaolud olema vabatahtlikud. Sellest tulenevalt tuleks selgelt tunnustada liikmesriikide 
võimalust määrata nimetatud tariifid kindlaks seadusega. 

Lisaks peaksid kollektiivse esindamise organisatsioonid vastama kommertskasutajate 
taotlustele litsentsimiseks mõistliku aja jooksul. 

Vaidluste lahendamisega seoses rõhutab raportöör alternatiivsete vaidluste lahendamise 
viiside olulisust, et pakkuda lahendusi mõistliku aja jooksul ja mõõduka hinnaga. Raportöör 
uurib võimalusi nende sätete laiendamiseks. Lisaks tuleb vaidluse korral täpsustada 
kohaldatav seadus ja pädev kohus, kui kaks osapoolt ei asu samas liikmesriigis. Samuti tuleb 
märkida, et nimetatud direktiiviga ei kehtestada liikmesriikidele kohustust uue jurisdiktsiooni 
loomiseks. 

Lõpetuseks osutab artikkel 39 pädevatele asutustele, mis vastutavad igas liikmesriigis 
nimetatud direktiivi rakendamise üle järelevalve tegemise eest. Liikmesriikidele ei tohiks 
kehtestada kohustust luua uusi järelevalveasutusi. Siiski peaksid need asutused olema 
piisavalt sõltumatud, omama vajalikke inim- ja rahalisi ressursse ning tegema tõhusat 
kontrolli kollektiivse esindamise organisatsioonide üle.

3. eesmärk: digitaalse ühtse turu tugevdamine Euroopa kodanike huvides

Kavandatud direktiivi III jaotis on piiratud üksnes muusikateoste internetis kasutamisega. 
Raportöör toetab Euroopa Komisjoni otsust piirata see teine osa muusikasektoriga. Muude 
sektorite, nagu audiovisuaalsektori struktuur ja vajadused on teistsugused ning nõuavad teisi 
algatusi (kui üldse). Raportöör teeb ettepaneku jätta ringhäälinguorganisatsioonid III jaotise 
kohaldamisalast täielikult välja kasutusele võetavate muusikateoste kasutamise korral 
(artikkel 33). Seevastu erinevalt ettevõtjatest, kes pakuvad internetiteenuseid, jäävad 
ringhäälinguorganisatsioonid peamiselt seotuks läheduse põhimõttega.

Raportöör on alati kaitsnud ideed, et kõige keerulisem on siseturul mitte välja anda 
multiterritoriaalseid litsentse. Kõige keerulisem on globaalse registri koostamine, et 
võimaldada multiterritoriaalsete ja multirepertuaarsete litsentside andmist ühest või mitmest 
„sisenemiskohast”.

Konkurentsieeskirjade rakendamine takistab ühe sisenemispunkti loomist ELis (one stop 
shop). Lisaks ei vasta „päritoluriigi” põhimõttega kombineeritud laiendatud litsentside 
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mehhanismi kehtestamine1 kommertskasutajate peamisele murele, milleks on registri 
koostamine. Sellest tulenevalt tundub kõige asjakohasem lahendus olevat teatavate 
kollektiivse esindamise organisatsioonide väljavalimine, mis sobivad multiterritoriaalsete 
litsentside andmiseks (artikkel 21) koos nõudega, et need organisatsioonid esitavad ka teiste 
repertuaari (artikkel 29).

Üks punktidest, mis kerkis esile raportööri läbi viidud laiaulatusliku konsultatsiooni raames, 
on asjaomaste sidusrühmade2 usk andmebaasi „Global Repertoire Database” loomisse. 
Kahtlemata lihtsustaks täpse, tervikliku ja ajakohastatud andmebaasi olemasolu 
multiterritoriaalset ja multirepertuaarset litsentsimist. 

Nagu juba eespool mainiti, nõuavad nimetatud direktiivis kavandatud eesmärgid 
kompromisside tegemist, kuna nende rakendamine võib olla vastuoluline. Sellega seoses on 
teatavad sidusrühmad väljendanud kartust, et registri loomine ja seejärel nn jaoturite (hubs) 
loomine soodustab üksnes anglo-ameerika repertuaari levitamist ning õõnestab kohalikke 
repertuaare ja kultuurilist mitmekesisust. See on punkt, mille suhtes raportöör on eriti 
tähelepanelik. 

Kuid siiski tuleb märkida, et praegu on Euroopas rohkem kui 250 veebilehte, mis pakuvad 
internetipõhiseid muusikateenuseid ning peaaegu mitte ükski neist ei ole piiratud üksnes 
anglo-ameerika repertuaariga3. Kõik internetipõhiseid muusikateenuseid pakkuvad ettevõtjad, 
kellega konsultatsiooni ajal kohtuti, märkisid, et nad vajavad oma teenuste käivitamiseks 
ülemaailmset registrit või väga erinevat repertuaari.

Alati sellest seisukohast, et kaitsta nimetatud direktiivi erinevate eesmärkide vahelist 
tasakaalu, on raportöör eriti tähelepanelik selles suhtes, et artikli 29 nn must carry kohustus 
tuleb ümber sõnastada sellisel viisil, et see vastaks täielikult kultuurilise mitmekesisuse 
kaitsmise eesmärgile. Samuti tuleb ette näha, et kollektiivse esindamise organisatsioon, mis 
annab välja multiterritoriaalseid litsentse, aitab kaasa kultuurilise mitmekesisuse arendamisele 
ja rahastamisele, esitades nende repertuaare.

                                               
1 Sarnane direktiivile 93/83/EMÜ (satelliitlevi ja kaabli kaudu taasedastamine).
2 Kollektiivse esindamise organisatsioonid, toimetajad ja kommertskasutajad.
3 http://www.pro-music.org/index.php


