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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja 
autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0372),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 50 lõike 2 
punkti g ja artikleid 53 ja 62, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa 
Parlamendile (C7-0183/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Prantsusmaa senati, Luksemburgi esindajatekoja, Poola seimi ja Rootsi 
parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei 
vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri-
ja hariduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning riikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õigustega kaitstud infosisu ning seotud 

(2) Autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õigustega kaitstud infosisu ning seotud 

                                               
1 ELT C 44, 15.2.2013, lk 104.
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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.

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 167 kohaselt peab Euroopa Liit 
oma tegevuses arvestama kultuuride 
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mitmekesisusega ja aitama kaasa 
liikmesriikide kultuuri õitsengule, ühtlasi 
respekteerides nende rahvuslikku ja 
regionaalset mitmekesisust ning samal 
ajal rõhutades ühist kultuuripärandit. 
Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
mängivad kultuuride mitmekesisuse 
edendamisel ja kaitsmisel olulist rolli. 
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 neil tähtis 
ühiskondlik ja kultuuriline roll 
kultuuriliste väljendusviiside 
mitmekesisuse edendajatena, sest nad 
võimaldavad turule pääseda ka kõige 
väiksemal ja vähem populaarsel 
repertuaaril.

Or. fr

Muudatusettepanek 3
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 

välja jäetud
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või seal asutatud kasutajatele.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärgiks on parandada kollektiivse esindamise organisatsioonide 
toimimist ja läbipaistvust ja lihtsustada multiterritoriaalsete litsentside andmist. Seetõttu ei 
peaks käesolevas tekstis käsitlema direktiivi 2006/123/EÜ reguleerimisalaga seotud küsimusi.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide õigust omada või võtta 
vastu eeskirju, milles sätestatakse 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
hea valitsemistava ja läbipaistvuse 
kõrgem tase kui käesoleva direktiivi 
II jaotises.

Or. fr

Selgitus

See on esimene seadusandlik ettepanek selles valdkonnas. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt 
peaks liikmesriikidel olema õigus võtta vastu rangemaid eeskirju seoses kollektiivse 
esindamise organisatsioonide juhtimise ja läbipaistvusega.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Käesolev direktiiv ei kahjusta õiguste 
teostamise, näiteks laiendatud 
kollektiivlitsentside ja esindamise või 
ülekandmise õiguslike eeldustega seotud 
liikmesriikide sätteid, tingimusel et 
sellised sätted on kooskõlas liidu õiguse ja 
Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
rahvusvaheliste kohustustega.



PR\934456ET.doc 9/63 PE510.562v01-00

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) Käesolev direktiiv ei piira tööandjate 
ja töötajate ühinemisvabadust, nende 
vabadust moodustada oma huvide 
kaitsmiseks neile sobivaid 
kutseorganisatsioone ja sündikaate ja 
vabadust pidada läbirääkimisi ja sõlmida 
kollektiivlepinguid vastavalt siseriiklikule 
õigusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada, et autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste omajad saaksid 
juhul, kui nende õigusi teostatakse 
kollektiivselt, siseturust täielikku kasu, ja 
selleks, et nende vabadust oma õigusi 
teostada ei kahjustataks, tuleb kollektiivse 
esindamise organisatsioonide 
asutamisdokumentides sätestada 
vajalikud tagatised. Lisaks sellele ei tohiks 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
õiguste omajaid vastavalt direktiivile 
2006/123/EÜ õiguste teostamise teenuste 
osutamisel otseselt ega kaudselt 
diskrimineerida nende kodakondsuse, 
elukoha või asutamiskoha alusel.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärgiks on parandada kollektiivse esindamise organisatsioonide 
toimimist ja läbipaistvust ja lihtsustada multiterritoriaalsete litsentside andmist. Seetõttu ei 
peaks käesolevas tekstis käsitlema direktiivi 2006/123/EÜ reguleerimisalaga seotud küsimusi.

Muudatusettepanek 8
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 

(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. Kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmete üldkoosolek 
peaks kindlaks määrama teostatavad 
õigused, õiguste kategooriad, teosed, 
teoseliigid ja muu materjali. Üldkogu 
otsuses tuleks arvestada õiguste omajate 
isikuvabadusega omada oma teoseid ja 
vabalt valida organisatsiooni, mis teostab 
nende õigusi kollektiivselt, samuti 
asjaomase kultuurisektori eripära ja 
vajalikke õiguste omajate kohustusi, mis 
võimaldaksid kollektiivse esindamise 
organisatsioonil oma ülesannet tõhusalt 
täita. Käesoleva direktiiviga ei tohiks 
piirata õiguste omajate võimalusi oma 
õigusi, sealhulgas mittekaubandusliku 
kasutuse eesmärgil, ise teostada.
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kasutuse eesmärgil, ise teostada.

Or. fr

Selgitus

Kehtestada tuleb õiguste omajate isikuvabaduse põhimõte, mille kohaselt nad saavad valida 
kollektiivse esindamise organisatsiooni, mis nende õigusi teostab. Kuid nimetatud õigus ei 
tohiks kaasa aidata õiguste suuremale killustumisele. Lisaks kohaldatakse direktiivi II jaotist 
kõikide sektorite suhtes, seetõttu tuleb arvesse võtta asjaomase kultuurisektori eripära.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Õiguste omajate luba ei ole nõutav, 
kui kollektiivne esindamine on 
kehtestatud siseriikliku õigusega.

Or. fr

Selgitus

Teatavates siseriiklikes õigusaktides sätestatakse teatavate õiguste ja õiguste kategooriate 
kohustuslik kollektiivne esindamine. Käesolevas direktiivis tuleks sellise tavaga arvestada. 
Sellistel juhtudel ei pruugi õiguste omajate luba olla nõutav.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Õiguste omajatel peaks olema 
võimalus lihtsalt võtta kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt tagasi oma 
õigused või õiguste kategooriad, et need 
määrata või üle kanda tervikuna või 
osaliselt mõnele muule kollektiivse 
esindamise organisatsioonile või üksusele, 
olenemata kollektiivse esindamise 
organisatsiooni või õiguste omaja 
asukoha- või päritoluliikmesriigist. Seda 
eelisõigust ei tohiks õiguste omajad 
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kuritarvitada ning seda ei tohiks kasutada 
viisil, mis kahjustab asjaomase 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
ülesannete tõhusat täitmist. 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. fr

Selgitus

Kehtestada tuleks tagasivõtmise õigus. Siiski, nagu on märkinud Euroopa Kohus, et tohiks see 
kahjustada kollektiivse esindamise organisatsioonide ülesande täitmist, milleks on kõikide 
oma liikmete huvide kaitsmine.

Muudatusettepanek 11
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 

(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. 
Vastavalt siseriiklikule õigusele peaks 
järelevalvefunktsiooni täitma eriorgan,
näiteks järelevalve- või haldusnõukogu.
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liikmesriigid juhul, kui nad peavad seda 
vajalikuks, saama jätta väikseimad 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
kõrvale kohustusest korraldada 
kõnealune järelevalvefunktsioon.

Or. fr

Muudatusettepanek 12
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 ja õiguste kasutamisel
on eriti olulised õiglased ja 
mittediskrimineerivad tingimused, millega 
tagatakse, et kasutajad saavad kasutada 
teoseid ja muud kaitstud materjali, mille 
õigusi kollektiivse esindamise 
organisatsioon esindab, ja kindlustatakse 
tasu väljamaksmine õiguste omajatele.
Euroopa Liidu Kohus on teinud palju 
kohtuotsuseid õiguste kasutamise eest 
hüvitiste maksmise kohta, seetõttu tuleks 
sellist kohtupraktikat õigusaktides 
kajastada. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid ja kasutajad peaksid
pidama litsentsimisalaseid läbirääkimisi 
heas usus. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid peaksid viivitamata 
vastama kasutajate taotlustele, märkides 
ära teabe, mis on äärmiselt oluline 
ettepanekute tegemiseks litsentsimise 
tingimuste kohta. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid peaksid tegema 
litsentsimise ettepaneku mõistliku tähtaja 
jooksu, mis oleks vähem kui 90 päeva 
alates taotluse saamise kuupäevast või 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
poolt nõutud teabe saamise kuupäevast. 
Kohaldatavad tariifid peaksid olema 
asjakohased ja arvutatud objektiivsete 
kriteeriumide alusel, kajastades eelkõige 
õiguste kasutamise olemust, ulatust ja 
väärtust nende majanduslikust väärtusest 
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lähtuvalt. Asjaomast kasutajat tuleb 
nendest kriteeriumidest viivitamata 
teavitada. 

Or. fr

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku kajastada õigusaktides Euroopa Kohtu kohtupraktikat kaitstud 
õiguste kasutamise eest makstavate hüvitiste (tariifide) kohta. Lisaks teeb raportöör 
ettepaneku vaadata läbi pooltevahelised läbirääkimised, kehtestades litsentsimise 
kiirendamiseks ja lihtsustamiseks konkreetsed tähtajad.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide ülesande täitmise 
lihtsustamiseks tuleks kasutajatelt nõuda 
mõistliku aja jooksul teabe esitamist 
õiguste, õiguste kategooriate, teoste, 
teoseliikide ja muu materjali kasutamise 
kohta, mida kollektiivse esindamise 
organisatsioon esindab.

Or. fr

Muudatusettepanek 14
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 

(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 
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peaksid kollektiivse esindamise 
organisatsioonid igal aastal avaldama 
eriaruande sotsiaal-, kultuuri- ja 
haridusteenuste jaoks määratud summade 
kasutamise kohta. Selleks et vältida 
väiksemate kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liigset koormamist, ja 
selleks, et muuta käesolevast direktiivist 
tulenevad kohustused proportsionaalseks, 
peaks liikmesriikidel juhul, kui nad peavad 
seda vajalikuks, olema võimalik jätta 
väikseimad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid kõrvale teatavatest 
läbipaistvusega seotud kohustusest.

peaksid kollektiivse esindamise 
organisatsioonid igal aastal avaldama 
eriaruande sotsiaal-, kultuuri- ja 
haridusteenuste jaoks määratud summade 
kasutamise kohta. Need aruanded tuleks 
avaldada mõne muu dokumendi, näiteks 
aastaaruande osana või eraldi 
dokumendina. 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Komisjoni soovituse 2005/737/EÜ 
eesmärk oli edendada uut regulatiivset 
keskkonda, mis oleks paremini kohandatud 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 
teostamisega seaduslike internetipõhiste 
muusikateenuste osutamiseks liidu 
tasandil. Soovituses tõdeti, et 
muusikateoste internetis kasutamise ajastul 
vajavad kommertskasutajad 
litsentsimispoliitikat, mis oleks vastavuses 
internetikeskkonna kõikjaleulatuvusega ja 
hõlmaks mitme riigi territooriumi. Soovitus 
ei ole aga oma vabatahtlikkuse tõttu olnud 
piisav, et ergutada muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalse 
litsentsimise üldist levikut ja leida vastus 
multiterritoriaalse litsentsimise 
erinõudmistele.

(23) Komisjoni soovituse 2005/737/EÜ 
eesmärk oli edendada uut regulatiivset 
keskkonda, mis oleks paremini kohandatud 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 
teostamisega seaduslike internetipõhiste 
muusikateenuste osutamiseks liidu 
tasandil. Soovituses tõdeti, et 
muusikateoste internetis kasutamise ajastul 
vajavad kommertskasutajad 
litsentsimispoliitikat, mis oleks vastavuses 
internetikeskkonna kõikjaleulatuvusega ja 
hõlmaks mitme riigi territooriumi. Soovitus 
ei ole aga olnud piisav, et ergutada 
muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalse litsentsimise üldist 
levikut ja leida vastus multiterritoriaalse 
litsentsimise erinõudmistele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolset
multiterritoriaalset litsentsimist käsitlevate 
eeskirjade eesmärkidele ja tõhususele oleks 
suureks ohuks, kui õiguste omajad ei saaks 
teostada oma õigusi multiterritoriaalsete 
litsentside andmise kaudu seetõttu, et 
kollektiivse esindamise organisatsioon, 
kellele nad oma õigused on andnud, ei 
anna ega paku multiterritoriaalseid litsentse 
ega soovi selleks volitada ka teist 
kollektiivse esindamise organisatsiooni. 
Seepärast on sellistes olukordades oluline, 
et õiguste omajad saaksid teostada õigust 
anda internetipõhiste teenuste osutajatele 
vajaminevaid multiterritoriaalseid litsentse 
välja ise või teise osalise / teiste osaliste 
kaudu, ilma et nad peaksid oma õiguseid
kollektiivse esindamise organisatsioonilt 
tagasi võtma.

(32) Kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolset 
multiterritoriaalset litsentsimist käsitlevate 
eeskirjade eesmärkidele ja tõhususele oleks 
suureks ohuks, kui õiguste omajad ei saaks 
teostada oma õigusi multiterritoriaalsete 
litsentside andmise kaudu seetõttu, et 
kollektiivse esindamise organisatsioon, 
kellele nad oma õigused on andnud, ei 
anna ega paku multiterritoriaalseid litsentse 
ega soovi selleks volitada ka teist 
kollektiivse esindamise organisatsiooni. 
Seepärast on sellistes olukordades oluline, 
et õiguste omajad saaksid teostada õigust 
anda internetipõhiste teenuste osutajatele 
vajaminevaid multiterritoriaalseid litsentse 
välja ise või teise osalise / teiste osaliste 
kaudu, tühistades loa, mille nad on andud 
nimetatud õiguste teostamiseks, või võttes 
need õigused kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt tagasi.

Or. fr

Selgitus

Tuleb säilitada nende varade ainuõiguslikkus.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Internetituru huvides peab teabe 
kättesaadavuse, andmekäitluse, 
arveldamise ja maksesuutlikkusega seotud 
põhikohustusi kohaldama ka kõikide 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
tervikuna või osaliselt omatavate üksuste 

(33) Internetituru huvides peab 
multiterritoriaalsete litsentside andmise,
teabe kättesaadavuse, andmekäitluse, 
arveldamise ja maksesuutlikkuse,
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
vaheliste multiterritoriaalsete litsentside 
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suhtes, kes pakuvad või annavad 
multiterritoriaalseid litsentse seoses 
muusikateoste internetiõigustega.

andmist käsitlevate kokkulepete, muu 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
esindamisega seotud kohustuste ja 
multiterritoriaalsete litsentside andmisele 
juurdepääsuga seotud põhikohustusi 
kohaldama ka kõikide kollektiivse 
esindamise organisatsiooni otsese või 
kaudse kontrolli all olevate või tervikuna 
või osaliselt omatavate üksuste suhtes, kes 
pakuvad või annavad multiterritoriaalseid 
litsentse seoses muusikateoste 
internetiõigustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

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 

(36) Tuleb tagada käesoleva direktiivi 
alusel vastu võetud siseriiklike õigusaktide 
tõhus täitmine. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid peaksid oma liikmetele 
pakkuma erimenetlusi nõuete
käsitlemiseks ja vaidluste lahendamiseks. 
Need menetlused peaksid olema 
kättesaadavad ka teistele õiguste omajatele, 
keda kollektiivse esindamise 
organisatsioon esindab, ning samuti 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, kelle nimel nad 
esinduskokkuleppe alusel õigusi 
teostavad. Samuti tuleb tagada, et 
liikmesriikidel oleks sõltumatud, 
erapooletud ja tõhusad vaidluste 
lahendamise asutused, mis on võimelised 
mõistlike tähtaegade jooksul 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 
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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.

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Liikmesriikidelt ei tohiks nõuda 
uute vaidlusi lahendavate asutuste või 
uute kohtute loomist, et tegutseda 
vaidluste lahendamisel vastavalt 
käesolevale direktiivile. 

Or. fr

Muudatusettepanek 20
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 

(37) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
kehtestama asjakohased menetlused, mille 
abil saaks esitada nõudeid õigusakte 
mittetäitvate kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vastu, kontrollida 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
tegevust ning tagada vajaduse korral 
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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 
nõuete rakendamise jälgimiseks. 
Liikmesriikide pädevad asutused ja 
Euroopa Komisjon peaksid sel eesmärgil 
koostööd tegema.

tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistuste määramine. Liikmesriigid 
peaksid kindlaks määrama, millised 
asutused vastutavad nõuete esitamise 
menetluse, kollektiivse esindamise 
organisatsioonide tegevuse kontrollimise
ja karistuste haldamise eest. Selleks et 
tagada multiterritoriaalse litsentsimise 
nõuete täitmine, tuleks ette näha erisätted 
nende nõuete rakendamise jälgimiseks. 
Liikmesriikide pädevad asutused ja 
Euroopa Komisjon peaksid sel eesmärgil 
koostööd tegema.

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Liikmesriikidelt ei tohiks nõuda 
uute pädevate asutuste loomist. Lisaks 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
kehtestada eel- või järelkontrolli 
läbiviimine. Pädevad asutused peaksid 
olema erapooletud ja neil peaksid olema 
neile usaldatud ülesannete 
nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud 
oskused ja vahendid.

Or. fr

Selgitus

Siinkohal tuleb austada liikmesriikide erinevaid traditsioone ja tavasid seoses järelevalve 
teostamisega kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse üle. Siiski puudub käesoleval 
direktiivil igasugune mõju, kui pädevad asutused ei ole erapooletud ja ei teosta tõhusat 
kontrolli kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse üle.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Selleks, et tagada käesoleva 
direktiivi ja eelkõige selle artikli 25 
lõike 5 a rakendamisel ühtsed tingimused, 
tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Kõnealuseid volitusi 
tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes1.
__________________
1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 b) Asjaomased rakendusaktid tuleks 
vastu võtta kontrollimenetlusega, kuna 
nende puhul on tegemist üldiste 
õigusaktidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada, kas II ja 
IV jaotist, välja arvatud artikleid 36 ja 40, 
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kohaldatakse väljaspool Euroopa Liitu 
asutatud kollektiivse esindamise 
organisatsioonide suhtes, mis tegutsevad 
nende territooriumil.

Or. fr

Selgitus

Reguleerituse kõrge tase tuleb kehtestada kõikidele kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, mis tegutsevad ELis.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II ja IV jaotise olulisi sätteid, välja 
arvatud artikleid 36 ja 40, kohaldatakse 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
otsese või kaudse kontrolli all olevate või 
tervikuna või osaliselt omatavate üksuste 
tegevuste suhtes, kui sellised tegevused 
kuuluvad nimetatud jaotiste 
reguleerimisalasse ja kui neid teostab 
kollektiivse esindamise organisatsioon.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva direktiivi tõhusust tuleb säilitada. See muudatusettepanek hõlmab kollektiivse 
esindamise organisatsiooni asutatud tütarettevõtjate või muude üksuste tegevusi, olenemata 
nende juriidilisest staatusest, näiteks sihtasutus. Kui nende üksuste tegevused kuuluvad II ja 
IV jaotise reguleerimisalasse, näiteks autoriõigustest saadava tulu investeerimine, siis tuleks 
nimetatud jaotiste olulisi sätteid ka nende suhtes kohaldada.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III jaotist ja IV jaotise artikleid 36 ja 40 ei 
kohaldata kollektiivse esindamise 
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organisatsioonide suhtes, mis annavad 
vabatahtlikult muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalse 
litsentsi, mida 
ringhäälinguorganisatsioon vajab 
teenuste jaoks, mis on nimetatud 
ringhäälinguorganisatsiooni 
internetiväliste teenuste suhtes 
täiendmaterjal.

Or. fr

Selgitus

Tuleb lisada artiklile 2, erandiks on praegune artikkel 33. Praegu on 
ringhäälinguorganisatsioonid seotud läheduse põhimõttega ning neile tuleb anda võimalus 
pöörduda kollektiivse esindamise organisatsiooni poole internetiteenuste korral, mis on nende 
pakutavate internetiväliste teenuste täiendmaterjal. Lõpetuseks täpsustab raportöör, et 
audiovisuaalsektori probleemi tuleb konkreetsemalt käsitleda muudes ELi algatustes.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „kollektiivse esindamise organisatsioon” 
– organisatsioon, kelle volitused tulenevad 
seadusest või määramisest, litsentsist või 
mis tahes muust lepingulisest korrast ja on 
antud rohkem kui ühe õiguste omaja poolt, 
ning kelle ainus või peamine eesmärk on 
teostada autoriõigust või autoriõigusega 
kaasnevaid õigusi ja kelle omanikud või 
kontrollijad on tema liikmed;

a) „kollektiivse esindamise organisatsioon” 
– organisatsioon, kelle volitused tulenevad 
seadusest või määramisest, litsentsist või 
mis tahes muust lepingulisest korrast ja on 
antud rohkem kui ühe õiguste omaja poolt, 
ning kelle ainus või peamine eesmärk on 
teostada autoriõigust või autoriõigusega 
kaasnevaid õigusi ja

a) kelle omanikud või kontrollijad on tema 
liikmed või
b) mis on mittetulunduslik ühendus;

Or. fr

Selgitus

Kollektiivse esindamise organisatsioonide juriidiline staatus on liikmesriigiti erinev. 
Kõnealune mõiste peaks hõlmama kõiki juhtumeid.
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Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „õiguste omaja” – füüsiline isik või 
selline juriidiline isik, kes ei ole 
kollektiivse esindamise organisatsioon, kes 
omab autoriõigust või sellega kaasnevat 
õigust või kellel on õiguste kasutamise 
lepingu alusel õigus osale tulust, mis 
saadakse kollektiivse esindamise 
organisatsiooni teostatavatest õigustest;

b) „õiguste omaja” – füüsiline isik või 
selline juriidiline isik, kes ei ole 
kollektiivse esindamise organisatsioon, kes 
omab autoriõigust või sellega kaasnevat 
õigust või kellel on õiguste kasutamise 
lepingu või seaduse alusel õigus osale 
tulust, mis saadakse kollektiivse 
esindamise organisatsiooni teostatavatest 
õigustest;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – 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, kes täidavad 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmesuse nõudeid ja kes on selle liikmeks 
vastu võetud;

Or. fr

Selgitus

Õiguste omanik võib täita kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmesuse nõudeid, 
olemata seejuures tegelikult selle liige.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „juhataja” – kollektiivse esindamise 
organisatsiooni iga üksik tegevjuht,
haldusnõukogu, juhatuse või nõukogu
liige;

e) „juhataja” – füüsiline isik, kes 
siseriikliku seaduse või kollektiivse 
esindamise organisatsiooni põhikirja 
kohaselt on
a) kollektiivse esindamise organisatsiooni
haldusnõukogu liige või

b) kollektiivse esindamise organisatsiooni 
juhatuse või järelevalvenõukogu liige;

Or. fr

Selgitus

Tuleb järgida kahte paralleelset süsteemi, kus on juhatus ja järelevalvenõukogu või ainult 
haldusnõukogu.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „haldustasu” – tasu, mida kollektiivse 
esindamise organisatsioon võtab selleks, et 
katta autoriõiguse või sellega kaasnevate 
õiguste teostamise teenuste kulud;

g) „haldustasu” – tasu või õigustest 
saadavast tulust või investeerimistuludest 
mahaarvatud summa, mida kollektiivse 
esindamise organisatsioon võtab selleks, et 
katta autoriõiguse või sellega kaasnevate 
õiguste teostamise teenuste kulud;

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „kasutaja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes teostab toiminguid, mille jaoks on vaja 
õiguste omajate luba või millega seoses 
tuleb õiguste omajatele maksta tasu või 

i) „kasutaja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes teostab toiminguid, mille jaoks on vaja 
õiguste omajate luba või millega seoses 
tuleb õiguste omajatele maksta tasu või 
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hüvitist, ja kes ei toimi tarbijana; hüvitist, ja kes ei toimi tarbijana, st 
eesmärkidel, mis ei kuulu tema kutsealase 
või ärilise tegevuse raamistikku;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „repertuaar” – teosed või muu kaitstud 
materjal, millega seotud õigusi teostab 
kollektiivse esindamise organisatsioon;

j) „repertuaar” – teosed, teoseliigid või 
muu kaitstud materjal, millega seotud 
õigusi teostab kollektiivse esindamise 
organisatsioon;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) „internetipõhine muusikateenus” –
selline infoühiskonna teenus direktiivi 
98/34/EÜ artikli 1 lõike 2 tähenduses, mis 
eeldab muusikateoste litsentsimist.

m) „internetipõhine muusikateenus” –
selline teenus direktiivi 98/34/EÜ artikli 1 
lõike 2 tähenduses, mis eeldab 
muusikateoste litsentsimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 35
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

2. Õiguste omajatel on õigus volitada enda 
valitud kollektiivse esindamise 
organisatsiooni, et see teostaks õigusi, 
õiguste kategooriaid või haldaks teoseid 
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teoseid ja muud nende valitud materjali 
nende valitud liikmesriigis, sõltumata 
kollektiivse esindamise organisatsiooni või 
õiguste omaja asukohaliikmesriigist, 
asukohast või kodakondsusest.

või teoseliike ja muud nende valitud 
materjali nende valitud liikmesriigis, 
sõltumata kollektiivse esindamise 
organisatsiooni või õiguste omaja 
asukohaliikmesriigist, asukohast või 
kodakondsusest. Kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmete üldkoosolek teeb 
vastavalt artiklile 7 otsuse õiguste, õiguste 
kategooriate, teoste, teoseliikide ja muu 
kaitstud materjali haldamise kohta.
Nimetatud otsuses võetakse arvesse 
õiguste omajate isikuvabadust omada oma 
teoseid ja muud materjali, nende vabadust 
valida kollektiivse esindamise 
organisatsioon, kes teostab kollektiivselt 
nende õigusi, samuti asjaomase 
kultuurisektori eripära ja vajalikke
õiguste omajate kohustusi, et võimaldada 
kollektiivse esindamise organisatsioonil 
oma ülesannet tõhusalt täita.

Or. fr

Selgitus

Õiguste omajatele tuleb tagada vabadus valida kollektiivse esindamise organisatsioon, kes 
teostab nende õigusi. Selline vabadus ei saa siiski olla täielik – arvesse tuleb võtta ka muid 
tegureid, näiteks asjaomast kultuurisektorit. Lisaks võivad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid vastavalt Euroopa Kohtu märgitule nõuda õiguste omajatelt teatavate 
kohustuste täitmist, mis on vajalikud neile usaldatud ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek 36
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 

3. Õiguste omajatel on õigus lõpetada 
õiguste ja õiguste kategooriate teostamise 
või 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 või teos või teoseliik ja 
enda valitud muu materjal enda valitud 
liikmesriigis tingimusel, et nad teavitavad 
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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.

sellest mõistliku aja, st hiljemalt kuue 
jooksul. Kollektiivse esindamise 
organisatsioon võib otsustada, et kõnealune 
lõpetamine või tagasivõtmine jõustub 
üksnes majandusaasta lõpus.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Volituse lõpetamine või tagasivõtmine ei 
mõjuta nende litsentside kehtivust, mille 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
on andnud enne nimetatud volituse 
lõpetamise või tagasivõtmise jõustumist. 

Or. fr

Muudatusettepanek 38
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, teose, 
teoseliigi ja muu materjali kohta, mille 
teostamiseks või haldamiseks ta 
kollektiivse esindamise organisatsioonile 
volituse annab, ning et iga selline nõusolek 
on dokumentaalselt tõendatud.

Or. fr
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Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kollektiivse esindamise organisatsioon 
teavitab õiguste omajaid nende õigustest, 
mis tulenevad lõigetest 1–6, enne seda, kui 
ta taotleb omajate nõusolekut mis tahes 
õiguste või õiguste kategooriate 
teostamiseks ning eri liiki teoste ja muu 
materjali haldamiseks.

Kollektiivse esindamise organisatsioon 
teavitab õiguste omajaid nende õigustest, 
mis tulenevad lõigetest 1–6, enne seda, kui 
ta taotleb omajate nõusolekut mis tahes 
õiguste või õiguste kategooriate 
teostamiseks ning teoste ja kõikide 
teoseliikide haldamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 40
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 
otsustusprotsessis peab olema 
proportsionaalne.

Or. fr

Selgitus

Õiguste omajate erinevate kategooriate proportsionaalne esindatus tagab kõikide huvides 
oleva hea halduse.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsiooni liikmete 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsiooni liikmete 
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üldkoosolek toimub vastavalt lõigetes 2–8 
sätestatud eeskirjadele.

üldkoosolek toimub vastavalt lõigetes 2–8 
sätestatud eeskirjadele. Kui kollektiivse 
esindamise organisatsioonil puudub oma 
õigusliku vormi tõttu liikmete 
üldkoosolek, siis võivad liikmesriigid 
otsustada, et lõigetes 3–6 sätestatud 
pädevused määratakse 
järelevalvefunktsiooni täitvale organile.

Or. fr

Selgitus

Kollektiivse esindamise organisatsioonid võivad olla asutatud erinevate juriidiliste vormide 
kohaselt ja neil ei pruugi alati olla üldkoosolekut.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) õiguste omajate saadaolevate summade 
jaotamise põhimõtted, välja arvatud juhul, 
kui üldkoosolek otsustab selle otsuse 
tegemise delegeerida 
järelevalvefunktsiooni täitvale organile;

a) õiguste omajate saadaolevate summade 
jaotamise üldpõhimõtted;

Or. fr

Selgitus

Liikmete üldkoosolek peab määratlema suunised. Igapäevast juhtimist peavad teostama muud 
organid.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) õiguste omajate selliste saadaolevate 
summade kasutus, mida ei saa jaotada 
vastavalt artikli 12 lõikele 2, välja arvatud 
juhul, kui üldkoosolek otsustab selle 
otsuse tegemise delegeerida 

b) õiguste omajate selliste saadaolevate 
summade kasutamise üldpõhimõtted, mida 
ei saa jaotada vastavalt artikli 12 lõikele 2;
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järelevalvefunktsiooni täitvale organile;

Or. fr

Selgitus

See on säte, mis peaks parandama kollektiivse esindamise organisatsioonide läbipaistvust ja 
jääma liikmete üldkoosoleku eelisõiguseks.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) üldised investeerimispõhimõtted, 
sealhulgas laenude või laenutagatiste 
andmine seoses õigustest saadava tuluga;

c) õigustest saadava tulu üldised 
investeerimispõhimõtted ja riskijuhtimine;

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) õigustest saadavast tulust tehtavate 
mahaarvamiste eeskirjad.

d) õigustest saadavast tulust ja nende 
investeerimisest saadavast tulust tehtavate 
mahaarvamiste eeskirjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kollektiivse esindamise 
organisatsiooni poolt mis tahes kinnisvara 
soetamise heakskiitmine;
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Or. fr

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) tütarettevõtjate asutamise, muude 
üksuste omandamise, muude ettevõtjate 
osakute või õiguste soetamise, ühinemiste 
ja liitumiste heakskiitmine;

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d c) laenude võtmise, laenude andmise 
ning laenutagatiste andmise 
heakskiitmine;

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d d) õiguste, õiguste kategooriate, teoste, 
teoseliikide ja muu kaitstud materjali 
kindlaksmääramine, mida kollektiivse 
esindamise organisatsioon võib hallata.

Or. fr
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Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõike 4 ja lõike 5 punktide d a, d b ja 
d c kohaste otsuste tegemise võib ühe 
korra või alaliselt delegeerida artikli 8 
kohaselt järelevalvefunktsiooni täitvale 
organile.

Or. fr

Muudatusettepanek 51
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.

Or. fr

Selgitus

Audiitor täidab oma ülesandeid täiesti sõltumatult ning tema aruannet ei peaks heaks kiitma 
ükski kollektiivse esindamise organisatsiooni organ.

Muudatusettepanek 52
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, tingimusel et 
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seejuures ei teki huvide konflikti. 
Volitatud esindaja ei või olla füüsiline või 
juriidiline isik, kes kuulub mõnda muusse 
õiguste omajate kategooriasse.
Liikmesriigid võivad kollektiivse 
esindamise organisatsioonidel piirata 
ühele füüsilisele või juriidilisele isikule 
antavate volituste arvu.

Or. fr

Selgitus

Esindamine peaks olema lubatud, kuid seejuures tuleb vältida huvide konflikte. Seetõttu teeb 
raportöör ettepaneku keelata volituste andmine erinevate õiguste omajate kategooriate vahel. 
Samuti tuleks kuritarvitamise vältimiseks piirata volituste arvu isiku kohta.

Muudatusettepanek 53
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 tõhusus 
osalemine, peavad nad olema kõnealust 
funktsiooni täitvas organis 
proportsionaalselt esindatud.

Or. fr

Selgitus

Erinevate õiguste omajate kategooriate proportsionaalne esindatus järelevalvefunktsiooni 
täitvas organis tagab selle läbipaistvama toimimise, mis on kõikide liikmete huvides.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kiita heaks kollektiivse esindamise 
organisatsiooni poolne kinnisvara 
soetamine;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kiita heaks tütarettevõtjate asutamine, 
muude üksuste soetamine, muude üksuste 
osakute või õiguste soetamine, 
ühinemised ja liitumised;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kiita heaks laenude võtmine, laenude 
andmine ning laenutagatiste andmine.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) teostada talle liikmete üldkoosoleku 
poolt delegeeritud volitusi.
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Or. fr

Selgitus

Üldkoosolek on organ, mille kätte peab koonduma suur hulk pädevusi. Selleks et tagada 
kollektiivse esindamise organisatsioonide tõhus toimimine ja võtta arvesse võimalikke 
erinevaid organisatsioonitüüpe, tuleb teatavad pädevused delegeerida artiklis 8 sätestatud 
organile.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevas artiklis sätestatud 
pädevusi võivad siseriikliku õiguse 
kohaselt teostada ka haldusnõukogu, 
juhatus või järelevalvenõukogu.

Or. fr

Selgitus

Euroopas kasutatakse nii ühe organiga (haldusnõukoguga) kui ka kahe organiga (juhatus ja 
järelevalvenõukogu) mudeleid. Käesolev direktiiv peab võimaldama nende kahe mudeli 
kooseksisteerimist.

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegevust 
tegelikult juhtivad isikud ja kõnealuse 
organisatsiooni juhatajad, välja arvatud 
järelevalvefunktsiooni täitvad juhatajad,
juhivad kollektiivse esindamise 
organisatsiooni arukalt ja usaldusväärselt, 
rakendades selleks arukat juhtimis- ja 
raamatupidamiskorda ning 
sisekontrollimehhanisme.

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid ja
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
tegevust tegelikult juhtivad isikud ja 
kõnealuse organisatsiooni juhatajad 
juhivad kollektiivse esindamise 
organisatsiooni arukalt ja usaldusväärselt, 
rakendades selleks arukat juhtimis- ja 
raamatupidamiskorda ning 
sisekontrollimehhanisme.

Kollektiivse esindamise organisatsiooni 
tegevust tegelikult juhtivad isikud võtavad 
litsentside andmise ja lepingute sõlmimise 
tingimustega seotud otsuseid vastu 
mõistliku tähtaja jooksul.

Or. fr

Selgitus

Litsentside andmisega seotud otsustusprotsessi tuleb kiirendada. Raportöör ei soovi 
kehtestada konkreetset tähtaega, kuna see võib sektorist olenevalt olla liiga pikk või lühike, 
kuid märgib, et see tähtaeg peab olema mõistlik. 

Juriidiliselt kehtib lõikes 1 sätestatud kohustus kollektiivse esindamise organisatsioonidele.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegevust 
tegelikult juhtivad isikud ja kõnealuse 
organisatsiooni juhatajad, välja arvatud 
järelevalvefunktsiooni täitvad juhatajad,
kavandavad menetlused nii, et välditakse 

Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegevust 
tegelikult juhtivad isikud ja kõnealuse 
organisatsiooni juhatajad kavandavad 
menetlused nii, et välditakse huvide 
konflikti. Kollektiivse esindamise 
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huvide konflikti. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonil on menetlused huvide 
konfliktide tuvastamiseks, haldamiseks, 
jälgimiseks ja avalikustamiseks, et 
nimetatud konfliktid ei kahjustaks 
organisatsiooni liikmete huve.

organisatsioonil on menetlused huvide 
konfliktide tuvastamiseks, haldamiseks, 
jälgimiseks ja avalikustamiseks, et 
nimetatud konfliktid ei kahjustaks 
organisatsiooni liikmete huve.

Or. fr

Muudatusettepanek 62
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,
haldama ja jaotama hoolsalt.

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
haldab ja hoiab õigustest saadavat tulu 
oma varadest tehtud investeeringutest,
õiguste teostamise teenustest või muudest 
tegevustest saadavast võimalikust tulust 
eraldi.

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
haldab õigustest saadavat tulu ja selle 
investeerimisest saadavat tulu, sealhulgas 
intresse, oma varadest ja õiguste 
teostamise teenustest või muudest 
tegevustest saadavast võimalikust tulust 
eraldi.

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Õigustest saadavat tulu ja selle 
investeerimisest saadud tulu, sealhulgas 
intresse, ei või kasutada halduskulude 
mahaarvamise eesmärgil, välja arvatud 
üldkoosoleku otsusega vastavalt artikli 7 
lõike 5 punktile d.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kollektiivse esindamise organisatsioonidel 
ei ole õigust kasutada enda huvides 
nimetatud õigustest saadavat tulu ja selle 
investeerimisest saadud tulu, sealhulgas 
intresse.

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kollektiivse esindamise 
organisatsioon investeerib õigustest 
saadava tulu ja oma investeeringutest 
saadava mis tahes tulu enne õiguste 
omajate saadaolevate summade jaotamist, 
peab ta seejuures järgima artikli 7 lõike 5 
punktis c osutatud üldisi 
investeerimispõhimõtteid ja järgmisi 
eeskirju:

4. Kui kollektiivse esindamise 
organisatsioon investeerib õigustest 
saadava tulu ja oma investeeringutest 
saadava mis tahes tulu enne õiguste 
omajate saadaolevate summade jaotamist, 
peab ta seejuures liikmete parimates 
huvides järgima artikli 7 lõike 5 punktis c 
osutatud üldisi investeerimispõhimõtteid ja 
järgmisi eeskirju:

Or. fr
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Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) varasid investeeritakse liikmete huvides; 
kui on tegemist võimaliku huvide 
konfliktiga, tagab kollektiivse esindamise 
organisatsioon, et investeering tehakse 
üksnes liikmete huve silmas pidades;

a) varasid investeeritakse võimaliku huvide 
konflikti tekkimist vältival viisil;

Or. fr

Muudatusettepanek 68
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 ja õiguste omajate vahelist suhet 
käsitlevates lepingutes on sätestatud 
artikli 19 punktides e ja f osutatud 
õigustest saadava tulu ja selle 
investeerimisest saadud tulu suhtes 
kohaldatavad mahaarvamised.

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Mahaarvamised peavad olema 
mõistlikud seoses kollektiivse esindamise 
organisatsiooni poolt õiguste omajatele 
osutatavate teenustega, seahulgas 
vajaduse korral lõikes 2 osutatud teenuste 
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osutamisega ning kehtestatud 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt. 

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid teavitavad õiguste 
omajaid õigustest saadavast tulust ja selle 
investeerimisest saadavast tulust tehtavaid 
mahaarvamisi käsitlevatest eeskirjadest 
enne, kui nad võetakse nende 
organisatsioonide liikmeks.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
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 

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

esindamise organisatsioon jaotab summad 
ja teeb väljamaksed täpselt, tagades eri liiki 
õiguste omajate võrdse kohtlemise.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni esitatud tähtaeg on liiga pikk. Raportöör selgitab sellist lühendamist ja märgib, et 
see uus tähtaeg ulatub kuni 18 kuuni alates õigustest saadava tulu saamisest.

Muudatusettepanek 72
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 
liikmete üldkoosolek 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiguste omajatel on õigus nõuda nende 
summade viivitamatut hüvitamist 
vastavalt kohaldatavas siseriiklikus 
õiguses sätestatud viisidele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Litsentsimine Litsentsimine ja õiguste kasutamise 
tingimused

Or. fr

Selgitus

Õiguste omajad ei kasuta kaitstud teoste kasutamisel alati litsentsimist.

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
ja kasutajad peavad õiguste litsentsimist 
käsitlevaid läbirääkimisi heas usus ning
annavad oma vastavate teenuste kohta 
kogu vajaliku teabe.

1. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
ja kasutajad peavad õiguste litsentsimist 
käsitlevaid läbirääkimisi heas usus. Nad
annavad oma vastavate teenuste kohta 
kogu vajaliku teabe.

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Litsentsimistingimused eelkõige tariifide 
puhul põhinevad objektiivsetel 
kriteeriumidel.

Litsentsimistingimused põhinevad 
objektiivsetel ja mittediskrimineerivatel 
kriteeriumidel. Kollektiivse esindamise 
organisatsiooni, kes pakub õiguste 
litsentse, ei või kohustada kohaldama 
kasutajaga kokku lepitud 
litsentsimistingimusi muud liiki teenuste, 
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eelkõige internetiteenuste suhtes, kui 
kasutaja osutab uut liiki teenust, mis on 
olnud avalikkusele kättesaadav vähem kui 
kolm aastat.

Or. fr

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku asendada artikkel 32 artikli 15 lõikega 2 ja laiendada selle 
reguleerimisala, et see hõlmaks kõiki sektoreid ning nii interneti- kui ka internetiväliseid 
teenuseid. Turul tuleb soodustada uute teenuste arendamist.

Muudatusettepanek 77
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.

Kohaldatavad tariifid peavad olema 
asjakohased ja arvutatud objektiivsete 
kriteeriumide alusel, kajastades eelkõige 
õiguste kasutamise ulatust, olemust ja 
väärtust nende majanduslikust väärtusest 
lähtuvalt.

Or. fr

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku kajastada õigusaktides Euroopa Kohtu kohtupraktikat.

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigus 2 osutatud kohaldatavate tariifide 
arvutamiseks kasutatud kriteeriumidest 
teavitatakse viivitamata asjaomast 
kasutajat.

Or. fr
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Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
vastavad viivitamata kasutajate taotlustele 
ja märgivad ära teabe, mis on äärmiselt 
oluline ettepanekute tegemiseks 
litsentsimise tingimuste kohta. 
Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
teevad litsentsimise ettepaneku mõistliku 
tähtaja jooksu, mis ei tohiks olla rohkem 
kui 90 päeva alates taotluse saamise 
kuupäevast või kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt nõutud teabe 
saamise kuupäevast.

Or. fr

Selgitus

Kuigi liikmesriikidele jäetakse teatav tegutsemisvabadus, tuleb siiski kehtestada raamistik 
kollektiivse esindamise organisatsioonide ja kasutajate vaheliste läbirääkimiste jaoks.

Muudatusettepanek 80
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.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 39 
osutatud pädevad asutused teostavad 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuete täitmise 
üle järelevalvet.

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Kasutajate kohustused

Liikmesriigid tagavad, et kasutajad 
edastavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele mõistliku tähtaja 
jooksul kogu teabe õiguste, õiguste 
kategooriate, teoste, teoseliikide ja muu 
materjali kasutamise kohta, mida need 
esindavad ja mis on vajalikud õigustest 
saadava tulu kogumiseks ja jaotamiseks.

Or. fr

Selgitus

Kasutajatele tuleb kehtestada teavitamise kohustus, et võimaldada kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel tegutseda vastavalt käesoleva direktiivi nõuetele.

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiguste omajatele nende õiguste Liikmetele nende õiguste teostamise kohta 
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teostamise kohta edastatav teave edastatav teave

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2
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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 
nõuetekohaselt põhjendatud 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) õiguste omajate saadaolevate summade 
jaotamise eeskirjad;

d) õiguste omajate saadaolevate summade 
jaotamise üldpõhimõtted;

Or. fr

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) haldustasude eeskirjad; e) haldustasude ja nende investeerimisest 
saadavast tulust tehtavate mahaarvamiste
eeskirjad;

Or. fr
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Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) artikli 12 lõikes 2 osutatud summade 
kasutamise üldpõhimõtted;

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 39 
osutatud pädevatel asutustel on võimalik 
ka tegelikult kontrollida kollektiivse 
esindamise organisatsioonide vastavust 
kõnealustele nõuetele.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vt sellega seoses artikli 40 lõiget 1.

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) punktis a osutatud teabe muutuste 
viivitamata arvessevõtmine;

d) punktides a ja b osutatud teabe 
muutuste viivitamata arvessevõtmine;

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon, 
kes annab muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse, annab 
internetipõhiste muusikateenuste 
osutajatele, õiguste omajatele ja teistele 
kollektiivse esindamise organisatsioonidele 
elektrooniliselt ajakohast teavet, mille abil 
on võimalik kindlaks teha tema esindatav 
internetipõhine muusikarepertuaar. Teave 
hõlmab esindatavaid muusikateoseid, 
esindatavaid õigusi või nende osi ja 
esindatavaid liikmesriike.

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon, 
kes annab muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse, annab 
internetipõhiste muusikateenuste 
osutajatele, liikmetele ja teistele 
kollektiivse esindamise organisatsioonidele 
elektrooniliselt ajakohast teavet, mille abil 
on võimalik kindlaks teha tema esindatav 
internetipõhine muusikarepertuaar. Teave 
hõlmab

a) esindatavaid muusikateoseid, eelkõige 
esitajate nime ja registreeritud teose 
pealkirja;
b) esindatavaid õigusi või nende osi ja

c) esindatavaid liikmesriike.

(Komisjoni ettepaneku artikli 23 lõike 1 lõpp on muudetud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekus punktideks a kuni c.)

Or. fr

Muudatusettepanek 93
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.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku lisada isikuandmete kaitse kohta uus artikkel, mida kohaldatakse 
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käesoleva direktiivi rakendamisest tulenevate käsitluste suhtes.

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon võib kehtestada lõikes 2 
osutatud aruandlusmeetodite ja lõikes 3 
osutatud arvete vormistamise jaoks 
standardvormid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 41 b 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjonile tuleb anda võimalus võtta vastu rakendusakte, et kehtestada 
standardvorme seoses õiguste kasutamise aruannete ja kasutajatele esitatavate arvetega.

Muudatusettepanek 95
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. 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. 
Volitatud kollektiivse esindamise 
organisatsioon pakub litsentse samadel 
tingimustel kui oma repertuaari.

Or. fr
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Selgitus

Siinkohal tuleb täpsustada õiguste teostamise mittediskrimineerivat olemust, märkides, et 
litsentsimistingimused peavad olema ühesugused.

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et kui kollektiivse 
esindamise organisatsioon ei anna ega paku 
muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse ega volita 
teist kollektiivse esindamise 
organisatsiooni esindama kõnealuseid 
õigusi nimetatud eesmärgil ühe aasta 
möödudes käesoleva direktiivi siseriiklikku 
õigusesse ülevõtmise kuupäevast, võivad 
õiguste omajad, kes on volitanud kõnealust 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
esindama nende muusikateoste 
internetiõigusi, lõpetada oma õiguste 
teostamise volituse või võtta õigused 
tagasi, et anda muusikateoste 
internetiõigustega seotud 
multiterritoriaalseid litsentse ise või 
käesoleva jaotise nõuetele vastava teise 
kollektiivse esindamise organisatsiooni või 
muu volitatud osalise kaudu.

Or. fr

Selgitus

Tuleb säilitada nende varade ainuõiguslikkus.
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Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artikli 18 lõike 1 punkte a ja c ning 
artikleid 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30 ja 36 kohaldatakse ka kõikide 
kollektiivse esindamise organisatsioonile 
tervikuna või osaliselt kuuluvate või 
otseselt või kaudselt selle kontrolli all 
olevate üksuste suhtes, kes pakuvad või 
annavad muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse.

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Internetipõhiste teenuste 
litsentsimistingimused

Kollektiivse esindamise organisatsiooni, 
kes pakub muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse, ei või 
kohustada kohaldama internetipõhise 
muusikateenuse osutajaga kokku lepitud 
litsentsimistingimusi muud liiki teenuste 
suhtes, kui internetipõhise 
muusikateenuse osutaja osutab uut liiki 
teenust, mis on olnud avalikkusele 
kättesaadav vähem kui kolm aastat.

Or. fr

Selgitus

See artikkel on lisatud artiklisse 15.
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Muudatusettepanek 99
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. fr

Selgitus

Vt artikli 2 muudatust.

Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmete ja õiguste omajatega seotud 
vaidluste lahendamine

Nõuete esitamise kord

Or. fr
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Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid võimaldavad 
oma liikmetele ja õiguste omajatele 
tõhusad ja õigeaegsed menetlused selliste 
kaebuste käsitlemiseks ning vaidluste 
lahendamiseks, mis on seotud eelkõige 
õiguste teostamise volituse ja õiguste 
lõpetamise või tagasivõtmisega, liikmesuse 
tingimuste, õiguste omajate saadaolevate 
summade kogumise, mahaarvamiste ning 
jaotamisega.

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonid võimaldavad 
oma liikmetele, õiguste omajatele ja 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, kelle nimel nad 
esindamislepingu alusel õigusi teostavad,
tõhusad ja õigeaegsed menetlused selliste 
nõuete käsitlemiseks ning vaidluste 
lahendamiseks, mis on seotud eelkõige 
õiguste teostamise volituse ja õiguste 
lõpetamise või tagasivõtmisega, liikmesuse 
tingimuste, õiguste omajate saadaolevate 
summade kogumise, mahaarvamiste ning 
jaotamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
vastavad liikmete või õiguste omajate 
kaebustele kirjalikult. Kui kollektiivse 
esindamise organisatsioon keeldub 
kaebuse rahuldamisest, peab ta seda 
põhjendama.

2. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 
vastavad liikmete, õiguste omajate või
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, kelle nimel nad 
esindamislepingu alusel õigusi teostavad,
nõuetele kirjalikult. Kui kollektiivse 
esindamise organisatsioon keeldub nõude
rahuldamisest, peab ta seda põhjendama.

Or. fr
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Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Osalistel on vabadus tõendada ja 
kaitsta oma õigusi, esitades selleks 
kohtule hagi.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutajatega seotud vaidluste
lahendamine

Vaidluste alternatiivse lahendamise 
menetlus

Or. fr

Muudatusettepanek 105
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 võivad sätestada, et 
käesoleva direktiivi kohaldamisel 
kollektiivse esindamise organisatsioonide, 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
liikmete, õiguste omajate või kasutajate 
vahel tekkinud vaidluste suhtes 
rakendatakse kiiret, sõltumatut ja
erapooletut vaidluste alternatiivse 
lahendamise menetlust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad III jaotise 
kohaldamisel, et muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalseid 
litsentse andva või pakkuva kollektiivse 
esindamise organisatsiooni vaidluste 
korral võidakse kohaldada sõltumatut ja 
erapooletut vaidluste alternatiivse 
lahendamise menetlust järgmistel 
juhtudel:
a) vaidlused praeguse või võimaliku 
internetipõhise muusikateenuse osutajaga 
artiklite 22, 23 ja 25 kohaldamise üle;
b) vaidlused ühe või mitme õiguste 
omajaga artiklite 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 
ja 30 kohaldamise üle;
c) vaidlused teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooniga artiklite 24, 25, 26, 28 
ja 29 kohaldamise üle.

Or. fr

Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 sätestatud kohustust 
rakendatakse sõltumatu ja erapooletu 
vaidluste lahendamise asutuse abil, ei 
mõjuta see osaliste õigust tõendada ja 
kaitsta oma õigusi, esitades selleks 
kohtule hagi.

välja jäetud

Or. fr



PR\934456ET.doc 57/63 PE510.562v01-00

ET

Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud
Alternatiivne vaidluste lahendamine

1. Liikmesriigid tagavad III jaotise 
kohaldamisel, et muusikateoste 
internetiõiguste multiterritoriaalseid 
litsentse andva või pakkuva kollektiivse 
esindamise organisatsioon saab teistele 
sõltumatutele ja erapooletutele vaidluste 
lahendamise asutustele lahendamiseks 
esitada järgmised vaidlused:
a) vaidlused praeguse või võimaliku 
internetipõhise muusikateenuse osutajaga 
artiklite 22, 23 ja 25 kohaldamise üle;
b) vaidlused ühe või mitme õiguste 
omajaga artiklite 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 
ja 30 kohaldamise üle;
c) vaidlused teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooniga artiklite 24, 25, 26, 28 
ja 29 kohaldamise üle.
2. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid teavitavad asjaomaseid 
osalisi võimalusest kasutada lõikes 1 
osutatud alternatiivseid vaidluste 
lahendamise menetlusi.
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud menetlused ei 
mõjuta osaliste õigust tõendada ja kaitsta 
oma õigusi, esitades selleks kohtule hagi.

Or. fr

Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 a
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Vaidluste lahendamine
1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonide ja 
kasutajate vahelised vaidlused, mis 
hõlmavad eelkõige kehtivaid ja 
kavandatud litsentsimistingimusi, tariife 
ja litsentsi andmisest keeldumist, võib 
esitada kohtule ning vajaduse korral 
sõltumatule ja erapooletule vaidluste 
lahendamise asutusele.
2. Artiklites 34 ja 35 ning artikli 36 a 
lõikes 1 osutatud menetlused ei mõjuta 
osaliste õigust tõendada ja kaitsta oma 
õigusi, esitades selleks kohtule hagi.

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaebused Direktiivi jõustamise kontrollimine

Or. fr

Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kehtestatakse 
menetlused, mille abil kollektiivse 
esindamise organisatsiooni liikmed, 
õiguste omajad, kasutajad ja teised 
huvitatud isikud saavad esitada 
pädevatele asutustele kaebusi käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluva 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
tegevuse kohta.

1. Liikmesriigid määravad pädevad 
asutused, kes tagavad, et nende 
territooriumil asutatud kollektiivse 
esindamise organisatsioonid järgivad
käesoleva direktiivi jõustamisel 
kohaldatavaid siseriikliku õiguse sätteid. 



PR\934456ET.doc 59/63 PE510.562v01-00

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
kehtestatakse menetlused, mille abil 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmed, õiguste omajad, kasutajad ja 
teised huvitatud isikud saavad esitada 
pädevatele asutustele nõudeid käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 
tegevuse kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. 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.
Liikmesriigid teatavad nimetatud 
eeskirjadest komisjonile hiljemalt 
[kuupäev] ning annavad viivitamata teada 
kõikidest edaspidistest muudatustest, mis 
eeskirju mõjutavad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid teatavad artiklites 15, 
21, 37, 38 ja 40 osutatud pädevatest 
asutustest komisjonile hiljemalt 
[kuupäev].

Or. fr

Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et tagada lõikes 1 sätestatud 
kaebuste esitamise menetluste 
rakendamine pädevate asutuste poolt, kes 
on volitatud tagama käesolevas direktiivis 
sätestatud nõuete alusel vastuvõetud 
siseriiklike õigusaktide täitmist.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud
Karistused või meetmed

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 
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kohaldamise. Karistused ja meetmed 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad.
2. Liikmesriigid teatavad lõikes 1 osutatud 
eeskirjadest komisjonile hiljemalt 
[kuupäev] ning annavad viivitamata teada 
kõikidest edaspidistest muudatustest, mis 
eeskirju mõjutavad.

Or. fr

Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad artiklites 21, 37, 38 
ja 40 osutatud pädevatest asutustest 
komisjonile hiljemalt [kuupäev].

Liikmesriigid teatavad artiklites 15, 21, 37, 
38 ja 40 osutatud pädevatest asutustest 
komisjonile hiljemalt [kuupäev]. Komisjon 
teeb selle teabe kättesaadavaks oma 
veebisaidil.

Or. fr

Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb selle teabe kättesaadavaks 
oma veebisaidil.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1
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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, 
kas nende territooriumil asuvad 
kollektiivse esindamise organisatsioonid 
täidavad muusikateoste internetiõiguste 
multiterritoriaalseid litsentse andes 
käesoleva direktiivi III jaotises sätestatud 
nõudeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 a
Isikuandmete kaitse

Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
tulenevaid isikuandmeid töödeldakse 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiivile 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta1.
______________
1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Or. fr

Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 b
Komitee

1. Komisjoni abistab komitee. Nimetatud 
komitee on komitee määruse (EL) 
nr 182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. fr

Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [12 kuu
möödumisel käesoleva direktiivi 
jõustumisest]. Nad edastavad nimetatud 
normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [18 kuu
möödumisel käesoleva direktiivi 
jõustumisest]. Nad edastavad nimetatud 
normide teksti viivitamata komisjonile.

Or. fr


