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LÜHISELGITUS 

Komisjoni seadusandlikus ettepanekus võtta vastu direktiiv esitatud eesmärk on luua 

asjakohane õigusraamistik selliste õiguste kollektiivseks teostamiseks, mida haldavad 

kollektiivse esindamise organisatsioonid õiguste omajate nimel; selleks sätestatakse 

direktiivis eeskirjad, millega tagatakse kõikide kollektiivse esindamise organisatsioonide 

parem juhtimine ja suurem läbipaistvus ning edendatakse ja lihtsustatakse muusikateoste 

autorite õiguste multiterritoriaalset litsentsimist, mida teostavad autoreid esindavad 

kollektiivse esindamise organisatsioonid, eelkõige uues digitaalses keskkonnas. 

 

Nii toimides reageerib komisjon mitmele parlamendi nõudmisele, mis esitati 2004. aasta1, 

2007. aasta2 ja 2008. aasta3 resolutsioonides ning mis käsitlesid selles valdkonnas siduva 

seadusandliku akti ettepanekut. Tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, et ei arvestatud kõiki 

parlamendi kaalutlusi, eelkõige neid, mis käsitlesid muusikateoste internetiõiguste piiriüleseid 

litsentse komisjoni 2005. aasta soovituse4 raames. 

Autoriõiguste osas kehtiv õigusraamistik ELis on digitaalse ühiskonna kiirest arengust maha 

jäänud. Internetiõiguste litsentsimine peaks hõlbustama juurdepääsu internetipõhisele 

muusikasisule kogu ELis (allalaadimine ja voogedastusteenused) ning ELis asutatud 

kollektiivse esindamise organisatsioonid annavad välismaise muusika litsentse ka välismaal 

asutatud internetiteenuste osutajatele. Need küsimused mõjutavad intellektuaalomandi ärilisi 

aspekte ja konkurentsivõimet ning on selgelt rahvusvahelise mõõtmega. Sellest seisukohast 

peaks kollektiivse esindamise organisatsioonidele võrdsete võimaluste loomine nende kõigi 

suhtes kohaldatavate juhtimis- ja läbipaistvusstandardite kehtestamise abil hõlbustama 

juurdepääsu internetipõhisele muusikale. 

Arvamuse koostaja soovib kindlustada, et käesoleva seadusandliku aktiga kollektiivse 

esindamise organisatsioonidele esitatavad suuremad läbipaistvuse ja haldussuutlikkuse 

nõuded ei põhjusta ELis asuvate kollektiivse esindamise organisatsioonide ja äriesindajate 

diskrimineerimist kolmandates riikides asuvate konkurentide suhtes, kes tegutsevad ELi turul, 

ja takistada kollektiivse esindamise organisatsioonide ümberpaigutumist. Samal ajal on 

arvamuse koostaja eesmärk tagada, et ELi kollektiivse esindamise organisatsioonid etendavad 

jätkuvalt olulist rolli kultuurilise mitmekesisuse säilitamisel ning et neist saavad Euroopa ja 

rahvusvaheliste kunstnike jaoks õiguste teostamisel atraktiivsed partnerid, kes tagavad 

samaaegselt autorite õigeaegse tasustamise ja kontrollivad rangelt seda, kes milliseid õigusi 

esindab.  

Sellegipoolest on kaubanduspoliitika panus peamiselt toetav – sellega välditakse tarbetuid 

takistusi ja tagatakse rahvusvaheline konkurentsivõime. Sel põhjusel püütakse kõnealuses 

arvamuses võtta omaks mõõdukas lähenemisviis, piirdudes nende komisjoni ettepaneku 

aspektidega, mis on rahvusvahelises kaubanduses kõige asjakohasemad. 

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

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 

järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Tuleks saavutada tasakaalustatud 

mudel, millega kasutajatele ja kodanikele 

võimaldatakse lihtne juurdepääs 

kultuurisisule ja -kaupadele, austatakse 

loojate ja õiguste omajate õigusi ning 

võimaldatakse neil, kes seda soovivad, 

luua oma sisu ja jagada seda 

intellektuaalomandiõigusi omandamata. 

Ajakohased ELi õigusaktid, mis on 

kohandatud praegustele vajadustele 

intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks 

digitaalkeskkonnas, on aluseks 

kokkulepete sõlmimiseks meie 

kaubanduspartneritega. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Autoriõiguse ja sellega kaasnevate 

õigustega kaitstud infosisu ning seotud 

teenuste, sealhulgas raamatute, 

audiovisuaaltoodangu ja salvestatud 

muusika levitamine eeldavad õiguste 

litsentsimist autoriõiguse ja sellega 

kaasnevate õiguste omajate, näiteks 

autorite, esitajate, tootjate ja kirjastajate 

poolt. Tavaliselt on õiguste omajatel 

võimalus valida oma õiguste individuaalse 

või kollektiivse teostamise vahel. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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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. 

 (Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 

teksti ulatuses; muudatuse vastuvõtmisel 

viiakse see sisse kogu tekstis.) 

Selgitus 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

 

 

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 

(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 



 

PE508.022v02-00 6/29 AD\940427ET.doc 

ET 

liikumine liikmesriikide vahel. See eeldab, 

et kollektiivse esindamise 

organisatsioonidel peaks olema vabadus 

osutada oma teenuseid piiriüleselt, 

esindada teistes liikmesriikides elavaid või 

seal asutatud õiguste omajaid või anda 

litsentse teistes liikmesriikides elavatele 

või seal asutatud kasutajatele. 

liikumine liikmesriikide vahel. Tuletab 

sellega seoses meelde, et artikli 17 lõikes 

11 sätestatud intellektuaalomandi 

õigustele tehtav erand piiriüleste teenuste 

põhjendamatute piiranguteta pakkumise 

vabaduse põhimõttest puudutab õigusi kui 

sellised (õiguse olemasolu, kohaldamisala 

ja erandid, kestus jne) ega puuduta nende 

õiguste teostamisega seotud teenuseid, 

nagu kollektiivse esindamise 

organisatsioonide pakutavad teenused. 

See eeldab, et kollektiivse esindamise 

organisatsioonidel peaks olema vabadus 

osutada oma teenuseid piiriüleselt, 

esindada teistes liikmesriikides elavaid või 

seal asutatud õiguste omajaid või anda 

litsentse teistes liikmesriikides elavatele 

või seal asutatud kasutajatele. 

Selgitus 

See täiendus kajastab komisjoni tõlgendust intellektuaalomandi õigustele tehtava erandi 

kohta, mida on selgitatud komisjoni käsiraamatus teenuste direktiivi rakendamise kohta. 

[Euroopa Komisjon, siseturu ja teenuste peadirektoraat (2007). „Handbook on 

implementation of the Services Directive”, lk 42.] 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Kollektiivse esindamise 

organisatsioonide toimimise alaste riiklike 

eeskirjade vahel on märkimisväärseid 

erinevusi, eelkõige seoses 

organisatsioonide läbipaistvusega ning 

aruandluskohuslusega oma liikmete ja 

õiguste omajate ees. Lisaks raskustele, 

millega välismaised õiguste omajad oma 

õiguste teostamisel kokku puutuvad, ja 

kogutud tulude liiga sageli puudulikule 

finantshaldusele põhjustavad kollektiivse 

esindamise organisatsioonide toimimisega 

seotud probleemid autoriõiguse ja sellega 

(4) Kollektiivse esindamise 

organisatsioonide toimimise alaste riiklike 

eeskirjade vahel on märkimisväärseid 

erinevusi, eelkõige seoses 

organisatsioonide läbipaistvusega ning 

aruandluskohuslusega oma liikmete, 

õiguste omajate ja kasutajate ees. Lisaks 

raskustele, millega välismaised õiguste 

omajad oma õiguste teostamisel kokku 

puutuvad, ja kogutud tulude liiga sageli 

puudulikule finantshaldusele põhjustavad 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

toimimisega seotud probleemid 
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kaasnevate õiguste ebatõhusat kasutust 

siseturul ning see toob ühtviisi kahju nii 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

liikmetele, õiguste omajatele kui ka 

kasutajatele. Nimetatud tegevusraskusi ei 

teki sõltumatutel õiguste teostamise 

teenuse osutajatel, kes tegutsevad õiguste 

omajate esindajatena, teostades nende 

õigusi ärilistel alustel, ja kelle suhtes 

õiguste omajad ei teosta liikmeõigusi. 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

ebatõhusat kasutust siseturul ning see toob 

ühtviisi kahju nii kollektiivse esindamise 

organisatsioonide liikmetele, õiguste 

omajatele kui ka kasutajatele. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

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 

(9) Vabadus kollektiivse teostamise 

teenuseid piiriüleselt osutada ja tarbida 

eeldab, et õiguste omajad saavad vabalt 

valida kollektiivse esindamise 

organisatsiooni, kes teostab nende õigusi, 

näiteks avaliku esitamise või 

ringhäälinguõigust, või õiguste 

kategooriaid, nagu interaktiivne 

edastamine üldsusele, tingimusel, et 

kollektiivse esindamise organisatsioon juba 

teostab kõnealuseid õigusi või õiguste 

kategooriaid. See tähendab, et õiguste 

omajad saavad oma õigusi või õiguste 

kategooriaid kollektiivse esindamise 

organisatsioonidelt hõlpsalt tagasi võtta ja 

need kas osaliselt või täielikult teise 

kollektiivse esindamise organisatsiooni või 

üksuse hoolde anda või talle üle kanda, 

sõltumata kollektiivse esindamise 

organisatsiooni või õiguste omaja elukoha- 

või kodakondsusjärgsest liikmesriigist. Ka 

kollektiivse esindamise organisatsioonid, 

kes haldavad eri liiki teoseid ja muud 

materjali, nagu kirjandus-, muusika- või 

fotograafiateosed, peaksid teoste, eri 

teoseliikide ja muu materjali haldamisel 

õiguse omajatele sellist paindlikkust 

võimaldama. Kollektiivse esindamise 
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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. 

organisatsioonid peaksid õiguste omajaid 

kõnealusest valikuvõimalusest teavitama ja 

võimaldama neil seda võimalikult hõlpsalt 

teostada. Käesoleva direktiiviga ei tohiks 

piirata õiguste omajate võimalusi oma 

õigusi, sealhulgas mittekaubandusliku 

kasutuse või avalikku kasutusse andmise 

eesmärgil, ise teostada. 

Selgitus 

Õiguste omajatele peaks jääma õigus otsustada vabalt oma teoste õiguste üle, sealhulgas 

teose avalikku kasutusse andmise üle. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Liikmed peaksid saama osaleda 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

haldamise järelevalves. Selleks peaksid 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

kehtestama oma organisatsioonilisele 

struktuurile kohase järelevalvefunktsiooni 

ja võimaldama liikmetel olla esindatud 

organis, kes kõnealust funktsiooni täidab. 

Selleks et vältida väiksemate kollektiivse 

esindamise organisatsioonide liigset 

koormamist, ja selleks, et muuta 

käesolevast direktiivist tulenevad 

kohustused proportsionaalseks, peaksid 

liikmesriigid juhul, kui nad peavad seda 

vajalikuks, saama jätta väikseimad 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

kõrvale kohustusest korraldada 

kõnealune järelevalvefunktsioon. 

(13) Liikmed peaksid saama osaleda 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

haldamise järelevalves. Selleks peaksid 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

kehtestama oma organisatsioonilisele 

struktuurile kohase järelevalvefunktsiooni 

ja võimaldama kõikide kategooriate 

liikmetel olla esindatud organis, kes 

kõnealust funktsiooni täidab. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Usaldusväärse juhtimise eesmärgil 

peab kollektiivse esindamise 

organisatsiooni kõrgem juhtkond olema 

sõltumatu. Juhatajatel ja tegevjuhtidel 

peaks olema kohustus kollektiivse 

esindamise organisatsioonile kord aastas 

teatada, kas nende endi ja organisatsiooni 

huvide vahel esineb konflikte. 

(14) Usaldusväärse juhtimise eesmärgil 

peab kollektiivse esindamise 

organisatsiooni kõrgem juhtkond olema 

sõltumatu. Juhatajatel ja tegevjuhtidel 

peaks olema kohustus enne tööülesannete 

täitmisele asumist ja seejärel kord aastas 
kollektiivse esindamise organisatsioonile 

teatada, kas nende endi ja organisatsiooni 

huvide vahel esineb konflikte. 

Selgitus 

Huvide konfliktid tuleb avalikustada enne seda, kui juhataja või tegevdirektor asub 

ametiülesandeid täitma. Kooskõlas CULT-komisjoni arvamuse projektiga. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Kollektiivse esindamise 

organisatsioonid koguvad, haldavad ja 

jaotavad tulu, mida saadakse õiguste 

omajate poolt nende hoolde antud õiguste 

kasutamisest. Kõnealune tulu kuulub 

lõppkokkuvõttes maksmisele õiguste 

omajatele, kes võivad olla asjaomase või 

mõne teise organisatsiooni liikmed. 

Seetõttu on oluline, et kollektiivse 

esindamise organisatsioonid oleksid 

kõnealuse tulu kogumisel, haldamisel ja 

jaotamisel äärmiselt hoolikad. Täpne 

jaotamine on võimalik üksnes siis, kui 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

peavad nõuetekohast arvestust liikmesuse, 

litsentside ning teoste ja muu materjali 

kasutuse üle. Vajaduse korral peaksid 

andmeid esitama ka õiguste omajad ja 

kasutajad ning kollektiivse esindamise 

organisatsioonid peaksid neid kontrollima. 

Kogutud ja õiguste omajate saadaolevaid 

(15) Kollektiivse esindamise 

organisatsioonid koguvad, haldavad ja 

jaotavad tulu, mida saadakse õiguste 

omajate poolt nende hoolde antud õiguste 

kasutamisest. Kõnealune tulu kuulub 

lõppkokkuvõttes maksmisele õiguste 

omajatele, kes võivad olla asjaomase või 

mõne teise organisatsiooni liikmed. 

Seetõttu on oluline, et kollektiivse 

esindamise organisatsioonid oleksid 

kõnealuse tulu kogumisel, haldamisel ja 

jaotamisel äärmiselt hoolikad. Täpne 

jaotamine on võimalik üksnes siis, kui 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

peavad nõuetekohast ja läbipaistvat 

arvestust liikmesuse, litsentside ning teoste 

ja muu materjali kasutuse üle. Vajaduse 

korral peaksid andmeid esitama ka õiguste 

omajad ja kasutajad ning kollektiivse 

esindamise organisatsioonid peaksid neid 

kontrollima. Kogutud ja õiguste omajate 
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summasid tuleks hallata eraldi kõigist 

kollektiivse esindamise organisatsiooni 

enda varadest ning juhul, kui need summad 

investeeritakse enne nende jaotamist 

õiguste omajatele, peaks see toimuma 

kooskõlas kollektiivse esindamise 

organisatsiooni üldkoosolekul vastu võetud 

investeerimispõhimõtetega. Selleks et 

säilitada õiguste omajate õiguste 

kõrgetasemeline kaitse, ja tagamaks, et mis 

tahes tulu, mis võib tuleneda nende õiguste 

kasutamisest, kasvatatakse õiguste omajate 

kasuks, peaks kollektiivse esindamise 

organisatsioon haldama tehtud ja hoitavaid 

investeeringuid kooskõlas kriteeriumidega, 

mille kohaselt oleks tal kohustus toimida 

mõistlikult ja samas võimalus otsustada 

kõige turvalisema ja tõhusama 

investeerimispoliitika üle. See võimaldaks 

kollektiivse esindamise organisatsioonil 

valida selline varade paigutus, mis sobib 

õigustest saadud investeeritud tulu 

riskimäära täpse olemuse ja kestusega 
ning mis ei kahjusta asjatult õiguste 

omajatele väljamakstavat õigustest 

saadavat tulu. Lisaks sellele tuleb õiguste 

omajate saadaolevate summade 

nõuetekohase ja tõhusa jaotamise 

tagamiseks nõuda, et kollektiivse 

esindamise organisatsioonid võtaksid 

hoolikaid ja heauskseid arukaid meetmeid 

asjaomaste õiguste omajate isiku ja 

asukoha kindlakstegemiseks. Samuti on 

vajalik sätestada, et kollektiivse esindamise 

organisatsioonide liikmed kiidaksid heaks 

eeskirjad selliste olukordade kohta, kus 

õiguste omajate tuvastamata või leidmata 

jäämisel ei ole võimalik kogutud summasid 

jaotada. 

saadaolevaid summasid tuleks hallata 

eraldi kõigist kollektiivse esindamise 

organisatsiooni enda varadest ning juhul, 

kui need summad investeeritakse enne 

nende jaotamist õiguste omajatele, peaks 

see toimuma kooskõlas kollektiivse 

esindamise organisatsiooni üldkoosolekul 

vastu võetud investeerimispõhimõtetega. 

Selleks et säilitada õiguste omajate õiguste 

kõrgetasemeline kaitse, ja tagamaks, et mis 

tahes tulu, mis võib tuleneda nende õiguste 

kasutamisest, kasvatatakse õiguste omajate 

kasuks, peaks kollektiivse esindamise 

organisatsioon haldama tehtud ja hoitavaid 

investeeringuid kooskõlas kriteeriumidega, 

mille kohaselt oleks tal kohustus toimida 

mõistlikult ja samas võimalus otsustada 

kõige turvalisema ja tõhusama 

investeerimispoliitika üle. See võimaldaks 

kollektiivse esindamise organisatsioonil 

valida turvalise ja tulusa varade 

paigutuse, millega välditakse õigustest 

saadud investeeritud tuluga riskeerimist 

ning mis ei kahjusta asjatult õiguste 

omajatele väljamakstavat õigustest 

saadavat tulu. Lisaks sellele tuleb õiguste 

omajate saadaolevate summade 

nõuetekohase ja tõhusa jaotamise 

tagamiseks nõuda, et kollektiivse 

esindamise organisatsioonid võtaksid 

hoolikaid ja heauskseid arukaid meetmeid 

asjaomaste õiguste omajate isiku ja 

asukoha kindlakstegemiseks. Samuti on 

vajalik sätestada, et kollektiivse esindamise 

organisatsioonide liikmed kiidaksid heaks 

eeskirjad selliste olukordade kohta, kus 

õiguste omajate tuvastamata või leidmata 

jäämisel ei ole võimalik kogutud summasid 

jaotada. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Selleks et tagada õiguste omajatele 

võimalus jälgida oma kollektiivse 

esindamise organisatsioonide tegevust ja 

nende vastavat tegevust võrrelda, peaksid 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

igal aastal avaldama läbipaistvusaruande, 

mis hõlmab võrreldavat kontrollitud 

finantsteavet asjaomase kollektiivse 

esindamise organisatsiooni kohta. Samuti 

peaksid kollektiivse esindamise 

organisatsioonid igal aastal avaldama 

eriaruande sotsiaal-, kultuuri- ja 

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. 

(20) Selleks et tagada õiguste omajatele 

võimalus jälgida oma kollektiivse 

esindamise organisatsioonide tegevust ja 

nende vastavat tegevust võrrelda, peaksid 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

igal aastal avaldama läbipaistvusaruande, 

mis hõlmab võrreldavat kontrollitud 

finantsteavet asjaomase kollektiivse 

esindamise organisatsiooni kohta. Samuti 

peaksid kollektiivse esindamise 

organisatsioonid igal aastal avaldama 

eriaruande sotsiaal-, kultuuri- ja 

haridusteenuste jaoks määratud summade 

kasutamise kohta. 

Selgitus 

Väikeste kollektiivse esindamise organisatsioonide väljajätmine aruandluskohustuse alt on 

vastuolus käesoleva direktiivi eesmärgiga. Ka peaks see põhjendus olema kooskõlas artikli 8 

lõike 3 ja artikli 20 lõike 5 läbivaatamisega. Kooskõlas IMCO-komisjoni arvamuse 

projektiga. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

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 

(37) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 

kehtestama asjakohased menetlused, mille 

abil saaks esitada kaebusi õigusakte 

mittetäitvate kollektiivse esindamise 

organisatsioonide vastu ning tagada 
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vajaduse korral tõhusate, 

proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste 

määramine. Liikmesriigid peaksid kindlaks 

määrama, millised asutused vastutavad 

kaebuste esitamise menetluse ja karistuste 

haldamise eest. Selleks et tagada 

multiterritoriaalse litsentsimise nõuete 

täitmine, tuleks ette näha erisätted nende 

nõuete rakendamise jälgimiseks. 

Liikmesriikide pädevad asutused ja 

Euroopa Komisjon peaksid sel eesmärgil 

koostööd tegema. 

vajaduse korral tõhusate, 

proportsionaalsete ja hoiatavate meetmete 

ning karistuste määramine. Liikmesriigid 

peaksid kindlaks määrama, millised 

asutused vastutavad kaebuste esitamise 

menetluse ja karistuste haldamise eest. 

Selleks et tagada multiterritoriaalse 

litsentsimise nõuete täitmine, tuleks ette 

näha erisätted nende nõuete rakendamise 

jälgimiseks. Liikmesriikide pädevad 

asutused ja Euroopa Komisjon peaksid sel 

eesmärgil koostööd tegema. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevas direktiivis sätestatakse nõuded, 

mis on vajalikud selleks, et tagada 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

nõuetekohane teostamine kollektiivse 

esindamise organisatsioonide poolt. Samuti 

sätestatakse direktiivis nõuded kollektiivse 

esindamise organisatsioonidele seoses 

muusikateoste autorite õiguste 

multiterritoriaalse litsentsimisega, mida on 

vaja teoste internetis kasutamiseks. 

Käesolevas direktiivis sätestatakse nõuded, 

mis on vajalikud selleks, et tagada 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

nõuetekohane, tõhus, läbipaistev ja 

aruandekohustust järgiv teostamine 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

poolt. Samuti sätestatakse direktiivis 

nõuded kollektiivse esindamise 

organisatsioonidele seoses muusikateoste 

autorite õiguste multiterritoriaalse 

litsentsimisega, mida on vaja teoste 

internetis kasutamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 I, II ja IV jaotist, välja arvatud artiklit 36 

ja 40, kohaldatakse kõikide ELis asutatud 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

I jaotist, artikleid 13, 14, 15–19, artikli 24 

lõige 2, artiklit 31 ja IV jaotist, välja 

arvatud artiklit 36 ja 40, kohaldatakse 

liidus teostava tegevuse osas ja seoses 
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suhtes. liidus asuvate või seal asutatud õiguste 

omajatega ka väljaspool ELi asutatud 
kollektiivse esindamise organisatsioonide 

suhtes. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

III jaotist ning IV jaotise artikleid 36 ja 40 

kohaldatakse üksnes nende kollektiivse 

esindamise organisatsioonide suhtes, kes 

teostavad muusikateoste autorite õigusi 

teoste internetis kasutamiseks 

multiterritoriaalsel alusel. 

I jaotist, artiklit 10, artikli 11 lõiget 1, 

artikleid 12, 15, 16–20, III jaotist ja 

artikleid 34, 35, 37 ja 38 kohaldatakse 

liidus teostava tegevuse osas ja seoses 

liidus asuvate või seal asutatud õiguste 

omajatega ka liidus või sealt väljaspool 

asutatud sõltumatute õiguste teostamise 

teenuse osutajate suhtes, kes tegutsevad 

õiguste omajate esindajatena, teostades 

kollektiivselt nende õigusi ja tegutsedes 

liidus ärilistel alustel. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 I ja II jaotist ning artikleid 34, 35 ja 37–

39 kohaldatakse ka üksuste suhtes, kelle 

ainuomanikud või osaomanikud või 

kontrollijad on otseselt või kaudselt üks 

või mitu kollektiivse esindamise 

organisatsiooni, kui need üksused 

tegelevad tegevusega, mille suhtes 

kohaldataks neid sätteid, kui selle 

tegevusega tegeleks kollektiivse 

esindamise organisatsioon. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) „kollektiivse esindamise organisatsioon” 

– organisatsioon, kelle volitused tulenevad 

seadusest või määramisest, litsentsist või 

mis tahes muust lepingulisest korrast ja on 

antud rohkem kui ühe õiguste omaja poolt, 

ning kelle ainus või peamine eesmärk on 

teostada autoriõigust või autoriõigusega 

kaasnevaid õigusi ja kelle omanikud või 

kontrollijad on tema liikmed; 

a) „kollektiivse esindamise organisatsioon” 

– organisatsioon, kelle volitused tulenevad 

seadusest või määramisest, litsentsist või 

mis tahes muust lepingulisest korrast ja on 

antud rohkem kui ühe õiguste omaja poolt, 

ning kelle ainus või peamine eesmärk on 

teostada autoriõigust või autoriõigusega 

kaasnevaid õigusi ja kelle omanikud või 

kontrollijad on tema liikmed või kelle 

ainuomanik või osaomanik on üks 

kollektiivse esindamise organisatsioon või 

kelle ainuomanikud või osaomanikud on 

mitu kollektiivse esindamise 

organisatsiooni, kui need üksused 

teostavad autoriõigust või autoriõigusega 

kaasnevaid õigusi; 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) „ettevõtja” – mis tahes üksus, millele 

on mis tahes lepingulise korraldusega 

antud volitused autoriõiguste või 

autoriõigustega kaasnevate õiguste 

teostamiseks õiguste omajate nimel 

ärilistel eesmärkidel; 

Selgitus 

Võrdsete tingimuste loomiseks õiguste teostamise raamistikus tuleks kirjastajate ja 

plaadifirmade (kes samuti teostavad õiguste omajate õigusi) suhtes kohaldada minimaalseid 

läbipaistvuse eeskirju. Kooskõlas CULT-komisjoni arvamuse projektiga. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) „kollektiivse esindamise 

organisatsiooni liige” – õiguste omaja või 

õiguste omajaid otseselt esindav üksus, 

sealhulgas teised kollektiivse esindamise 

organisatsioonid ja õiguste omajate 

ühendused, kes täidavad kollektiivse 

esindamise organisatsiooni liikmesuse 

nõudeid; 

c) „liige” – õiguste omaja või õiguste 

omajaid otseselt esindav üksus, sealhulgas 

teised kollektiivse esindamise 

organisatsioonid ja õiguste omajate 

ühendused, kes täidavad kollektiivse 

esindamise organisatsiooni liikmesuse 

nõudeid, sõltumata selle õiguslikust 

vormist; 

Selgitus 

Selgitust on vaja seoses kollektiivse esindamise organisatsioonide erinevate õiguslike 

vormidega eri liikmesriikides. Kooskõlas CULT-komisjoni arvamuse projektiga. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) „õigustest saadav tulu” – tulu, mida 

kollektiivse esindamise organisatsioon 

kogub õiguste omajate nimel ja mida 

saadakse kas ainuõigusest, õigusest tasule 

või õigusest hüvitisele; 

f) „õigustest saadav tulu” – tulu, mida 

kollektiivse esindamise organisatsioon 

kogub oma liikmete nimel ja mida 

saadakse kas ainuõigusest või õigusest 

tasule, sealhulgas õigustest saadavat tulu 

investeerimisest saadud tulust; 

Selgitus 

Artiklis 10 märgitakse, et investeerimistulu tuleks hoida lahus kollektiivse esindamise 

organisatsiooni oma rahalistest vahenditest, aga mitte seda, et see tuleks õiguste omajatele 

tegelikult välja maksta. Kooskõlas CULT-komisjoni arvamuse projektiga. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Õiguste omajatel on õigus volitada enda 

valitud kollektiivse esindamise 

organisatsiooni, et see teostaks õigusi, 

õiguste kategooriaid või haldaks eri liiki 

teoseid ja muud nende valitud materjali 

nende valitud liikmesriigis, sõltumata 

kollektiivse esindamise organisatsiooni 

või õiguste omaja asukohaliikmesriigist, 

asukohast või kodakondsusest. 

2. Õiguste omajatel on õigus volitada enda 

valitud, liidus asutatud kollektiivse 

esindamise organisatsiooni, et see teostaks 

õigusi, õiguste kategooriaid, haldaks eri 

liiki teoseid ja muud nende valitud 

materjali nende valitud liikmesriigis, 

sõltumata õiguste omajate elukohast, 

asukohast või kodakondsusest. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Õiguste omajatel on õigus lõpetada 

õiguste ja õiguste kategooriate teostamise 

või eri liiki teoste ja muu materjali 

haldamise volitus, mis on antud 

kollektiivse esindamise organisatsioonile, 

või võtta kollektiivse esindamise 

organisatsioonilt tagasi mis tahes õigus, 

õiguste kategooria või teoseliik ja enda 

valitud muu materjal enda valitud 

liikmesriigis tingimusel, et nad teavitavad 

sellest mõistliku aja, s.t hiljemalt kuue 

jooksul. Kollektiivse esindamise 

organisatsioon võib otsustada, et kõnealune 

lõpetamine või tagasivõtmine jõustub 

üksnes majandusaasta keskel ja lõpus 

sõltuvalt sellest, kumb aeg on teavitamisaja 

lõppemisele lähemal. 

3. Õiguste omajatel on õigus lõpetada 

õiguste ja õiguste kategooriate teostamise, 

teoste või teoseliikide ja muu materjali 

haldamise volitus, mis on antud 

kollektiivse esindamise organisatsioonile, 

või võtta kollektiivse esindamise 

organisatsioonilt tagasi mis tahes õigus, 

õiguste kategooria, teos või teoseliik ja 

enda valitud muu materjal mis tahes ajal 

volituse kestuse jooksul enda valitud 

liikmesriigis tingimusel, et nad teavitavad 

sellest mõistliku aja, s.t hiljemalt kuue kuu 

jooksul. Kollektiivse esindamise 

organisatsioon võib otsustada, et kõnealune 

lõpetamine või tagasivõtmine jõustub 

üksnes majandusaasta keskel ja lõpus 

sõltuvalt sellest, kumb aeg on teavitamisaja 

lõppemisele lähemal. 

Selgitus 

Õiguste omajatele peaks jääma õigus otsustada vabalt oma teoste õiguste üle. Muudes 

riikides, näiteks Ameerika Ühendriikides, on õiguste omajatel õigus võtta üksikud teosed 

kollektiivse esindamise organisatsioonilt tagasi. Kooskõlas CULT-komisjoni arvamuse 

projektiga. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 

peavad liikmete kohta korrapäraselt 

ajakohastatavat arvestust, nii et liikmete 

isikut ja asukohta on võimalik 

nõuetekohaselt kindlaks teha. 

5. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 

peavad avalikult kättesaadavat arvestust 

oma liikmete ja nende vastavate õiguste 

või teoste kohta, mille teostamise ning 

haldamise õiguste omajad volitavad 

kollektiivse esindamise organisatsioonile. 

Seda arvestust ajakohastatakse 
korrapäraselt, et nii liikmete isikut ja 

asukohta kui ka nende teostatavaid õigusi 

ja hallatavaid teoseid ning nende 

asukohta on võimalik nõuetekohaselt 

kindlaks teha. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 7 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) liikmele konkreetse majandusperioodi 

jooksul väljamakstud või väljamakstavad 

summad. 

välja jäetud 

Selgitus 

Saadud summade hääletusõiguse tingimuseks seadmine ei ole demokraatlik. Kuna õiguste 

omajate sissetuleku jagunemine kollektiivse esindamise organisatsioonis on väga ebavõrdne, 

võib hääletusõiguse piiramine vastavalt saadud summadele põhjustada põhjendamatult suuri 

erinevusi mõjuvõimus. 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 8 
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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. Et volitus 

kehtiks, peab liige olema esindajale 

volituse andnud mitte varem kui kolm 

kuud enne selle kasutamist. 

Selgitus 

Vältimaks seda, et muusikakirjastajad ja/või plaadifirmad nõuavad uutelt lepingu sõlminud 

kunstnikelt tavakorras alalist volitust, mis võimaldaks neil aja jooksul kollektiivse esindamise 

organisatsiooni üle kontrolli saavutada. Kooskõlas CULT-komisjoni arvamuse projektiga. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

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. 

 

Selgitus 

Väikeste kollektiivse esindamise organisatsioonide väljajätmine mis tahes 

järelevalveülesandest on vastuolus käesoleva direktiivi eesmärgiga. Isegi väikesed ettevõtjad 

ja organisatsioonid vajavad harilikult nõukogu. Kooskõlas CULT- ja IMCO-komisjonide 

arvamuse projektidega. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 

peavad õigustest saadavat tulu koguma ja 

haldama hoolsalt. 

1. Kollektiivse esindamise organisatsioonid 

peavad õigustest saadavat tulu koguma ja 

haldama hoolsalt, täpselt ja läbipaistvalt. 

Välja arvatud liikmesriikides, kus on 

laiendatud kollektiivse litsentsimise 

süsteemid, tagab kollektiivse esindamise 

organisatsioon, et ta kogub ainult selliste 

õiguste omajate õigustest saadavat tulu, 

keda ta on volitatud esindama. 

Selgitus 

Ühtlustatud artikli 12 lõikega 1 ja artikli 14 lõikega 2, kus sätestatakse, et makseid tuleb teha 

täpselt. Kui väljamaksed peavad olema täpsed, järelikult peaks ka kogumine ja haldamine 

olema täpne. Lisaks peaksid kollektiivse esindamise organisatsioonid koguma tasusid ainult 

oma tegelike liikmete ja õiguste omajate nimel, kelle õigusi nad teostavad esindamislepingu 

alusel. Kooskõlas CULT-komisjoni arvamuse projektiga. 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui halduskulude mahaarvamine välja 

arvata, ei ole kollektiivse esindamise 

organisatsioonil lubatud kasutada õigustest 

saadavat tulu ega oma investeeringutest 

saadavat tulu enda huvides. 

3. Kui välja arvata halduskulude 

mahaarvamine vastavalt artikli 7 lõike 5 

punktile d, ei ole kollektiivse esindamise 

organisatsioonil lubatud kasutada õigustest 

saadavat tulu ega oma investeeringutest 

saadavat tulu enda huvides. 

Selgitus 

Täpsustus. Kooskõlas IMCO-komisjoni arvamuse projektiga. 
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Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioon jaotab ja 

maksab summad korrapäraselt ja hoolsalt 

välja kõigile õiguste omajatele, keda ta 

esindab. Kollektiivse esindamise 

organisatsioon jaotab ja maksab 

asjaomased summad välja hiljemalt 12 kuu 

möödudes selle eelarveaasta lõpust, mil 
õigustest saadav tulu koguti, välja arvatud 

juhul, kui kollektiivse esindamise 

organisatsioon ei saa nimetatud tähtajast 

kinni pidada objektiivsetel põhjustel, mis 

on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, 

õiguste ja õiguste omajate 

kindlakstegemise või teoseid ja muud 

materjali käsitleva teabe ning õiguste 

omajate kokkuviimisega. Kollektiivse 

esindamise organisatsioon jaotab summad 

ja teeb väljamaksed täpselt, tagades eri liiki 

õiguste omajate võrdse kohtlemise. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioonid jaotavad ja 

maksavad summad korrapäraselt ja 

hoolsalt välja kõigile õiguste omajatele, 

keda nad esindavad. Kollektiivse 

esindamise organisatsioon jaotab ja 

maksab asjaomased summad välja 

põhjendamatu viivituseta ning mitte 

hiljem kui kuus kuud pärast õigustest 

saadava tulu kogumist, välja arvatud juhul, 

kui kollektiivse esindamise organisatsioon 

ei saa nimetatud tähtajast kinni pidada 

objektiivsetel põhjustel, mis on seotud 

eelkõige kasutajate aruandluse, õiguste ja 

õiguste omajate kindlakstegemise või 

teoseid ja muud materjali käsitleva teabe 

ning õiguste omajate kokkuviimisega. 

Kollektiivse esindamise organisatsioon 

jaotab summad ja teeb väljamaksed täpselt, 

tagades eri liiki õiguste omajate võrdse 

kohtlemise. 

 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 

jaotab ja maksab teiste kollektiivse 

esindamise organisatsioonide saadaolevad 

summad välja korrapäraselt, hoolsalt ja 

täpselt. 

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 

jaotab ja maksab teiste kollektiivse 

esindamise organisatsioonide saadaolevad 

summad välja korrapäraselt, hoolsalt, 

täpselt ja põhjendamatu viivituseta. 
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Muudatusettepanek 29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Litsentsimistingimused eelkõige tariifide 

puhul põhinevad objektiivsetel 

kriteeriumidel.  

2. Litsentsimistingimused eelkõige tariifide 

puhul põhinevad õiglastel, mõistlikel ja 

mittediskrimineerivatel kriteeriumidel.  

Selgitus 

Litsentsimisel on standardsõnastuses õiglased, mõistlikud ja mittediskrimineerivad 

kriteeriumid. 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ainuõiguste tariifid peavad peegeldama 

kaubeldavate õiguste majanduslikku 

väärtust ja kollektiivse esindamise 

organisatsiooni osutatava teenuse 

majanduslikku väärtust. 

Ainuõiguste tariifid peavad peegeldama 

kaubeldavate õiguste majanduslikku 

väärtust ja olema mõistlikus seoses 

kollektiivse esindamise organisatsiooni 

osutatava teenuse majandusliku 

väärtusega.  

Selgitus 

Muudatus on lisatud, et paremini kajastada Euroopa Kohtu kohtupraktikat, nimelt kohtuasja 

Canal 5 vs. STIM (C-52/07). 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 18 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Õiguste omajatele, liikmetele, teistele 

kollektiivse esindamise organisatsioonidele 

ja kasutajatele nende nõudmisel antav 

teave 

Õiguste omajatele, liikmetele, teistele 

kollektiivse esindamise organisatsioonidele 

ja kasutajatele antav teave  



 

PE508.022v02-00 22/29 AD\940427ET.doc 

ET 

Selgitus 

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

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioon teeb sellise 

õiguste omaja taotlusel, kelle õigusi ta 

esindab, sellise kollektiivse esindamise 

organisatsiooni taotlusel, kelle nimel ta 

õigusi esindamislepingu alusel teostab, 

ning mis tahes kasutaja taotlusel 

viivitamata elektrooniliselt kättesaadavaks 

järgmise teabe: 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioon teeb sellisele 

õiguste omajale, kelle õigusi ta esindab, 

sellisele kollektiivse esindamise 

organisatsioonile, kelle nimel ta õigusi 

esindamislepingu alusel teostab, ning mis 

tahes kasutajale viivitamata 

elektrooniliselt kättesaadavaks järgmise 

teabe: 

Selgitus 

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

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) loetelu organisatsiooni sõlmitud 

esindamislepingutest, sealhulgas teave 

teiste asjaomaste kollektiivse esindamise 

organisatsioonide, esindatava repertuaari ja 

lepingu territoriaalse kohaldamisala kohta. 

c) loetelu organisatsiooni sõlmitud 

esindamislepingutest, sealhulgas teave 

teiste asjaomaste kollektiivse esindamise 

organisatsioonide (ka nende, mis on 

asutatud väljaspool liitu), esindatava 

repertuaari ja lepingu territoriaalse 

kohaldamisala kohta. 

 

 



 

AD\940427ET.doc 23/29 PE508.022v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 18 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lisaks teeb kollektiivse esindamise 

organisatsioon õiguste omajate või teiste 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

taotlusel kättesaadavaks teabe teoste kohta, 

mille üht või mitut õiguste omajat ei ole 

kindlaks tehtud, sealhulgas teose pealkiri, 

autori nimi, kirjastaja nimi ja mis tahes 

muu kättesaadav asjaomane teave, mis 

võib olla vajalik õiguste omajate 

kindlakstegemiseks. 

2. Lisaks teeb kollektiivse esindamise 

organisatsioon õiguste omajatele või 

teistele kollektiivse esindamise 

organisatsioonidele kättesaadavaks teabe 

teoste kohta, mille üht või mitut õiguste 

omajat ei ole kindlaks tehtud, sealhulgas 

teose pealkiri, autori nimi, kirjastaja nimi 

ja mis tahes muu kättesaadav asjaomane 

teave, mis võib olla vajalik õiguste omajate 

kindlakstegemiseks. 

Selgitus 

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

 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioon avalikustab 

järgmise teabe: 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioon avalikustab 

eelistatavalt avalikult juurdepääsetavate 

ja otsinguid võimaldavate liideste kaudu 
järgmise teabe: 

Selgitus 

Läbipaistvuse parandamine. Kooskõlas CULT-komisjoni arvamuse projektiga. 

 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a b) organisatsiooni hallatav repertuaar ja 

teostatavad õigused ning liikmesriigid, 

kus kõnealune teostamine toimub; 

Selgitus 

Tugevdab läbipaistvuskohustust. Kooskõlas CULT-komisjoni arvamuse projektiga. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) kohaldatavad tariifid. 

Selgitus 

Läbipaistvusnõuded peaksid hõlmama kohaldatavaid tariife. 

 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) võimaluse korral teose pealkiri, 

autori nimi, kirjastaja nimi ja mis tahes 

muu kättesaadav asjaomane teave, mis 

võib olla vajalik õiguste omajate 

kindlakstegemiseks teoste puhul, mille üht 

või mitut õiguste omajat ei ole kindlaks 

tehtud. 

 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõige 2 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kollektiivse esindamise 

organisatsioonid tagavad, et kooskõlas 

lõike 1 punktiga a b on repertuaari 

käsitlev teave täpne ja seda 

ajakohastatakse korrapäraselt. Sellega 

seoses tagavad nad eelkõige, et teave, mis 

käsitleb teoseid, mille kaitseperioodid on 

lõppemas, oleks täpne ja korrapäraselt 

ajakohastatud ning avalikkusele 

kättesaadavaks tehtud. 

Selgitus 

Üldsusele on tähtis saada täpset teave selle kohta, millal konkreetne teos antakse avalikku 

kasutusse. Sellist teavet tuleks korrapäraselt ajakohastada. Kooskõlas CULT-komisjoni 

arvamuse projektiga. 

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid võivad teha otsuse, et I 

lisa punkti 1 alapunkte a, f ja g ei 

kohaldata sellise kollektiivse esindamise 

organisatsiooni suhtes, kes ei ületa oma 

bilansipäeval kahte kolmest järgmisest 

kriteeriumist: 

välja jäetud 

a) bilansimaht: 350 000 eurot;  

b) netokäive: 700 000 eurot;  

c) keskmine töötajate arv eelarveaasta 

jooksul: kümme. 

 

Selgitus 

Kollektiivse esindamise organisatsioonide aruandluskohustuse säilitamiseks tuleks iga-

aastase läbipaistvusaruande avaldamist kohaldada nende kõigi suhtes. 
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Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) suutlikkus pakkuda nii 

(mehhaanilise) reprodutseerimise kui ka 

üldsusele edastamise (esitamise) õigusi 

muusikateoste puhul, mida ta püüab 

litsentsida multiterritoriaalsete litsentside 

abil. 

Selgitus 

Interneti keskkonnas ei ole litsentside jagamine mehhaanilisteks ja esitusõigusteks eriti 

põhjendatud. Selline killustatus põhjustab lisakulusid kasutajatele ja suurendab 

tehingukulusid. 

 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 

võib võtta arukaid meetmeid andmete 

täpsuse ja tervikluse kaitseks, nende 

taaskasutamise kontrollimiseks ning 

isikuandmete ja tundliku äriteabe kaitseks. 

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 

võib võtta arukaid meetmeid andmete 

täpsuse ja tervikluse kaitseks ning 

isikuandmete ja vajaduse korral tundliku 

äriteabe kaitseks. 

Selgitus 

Kollektiivse esindamise organisatsioonidele ei tohiks anda volitusi piirata teabe 

taaskasutamist, mis on oluline ja põhiline inimõigus. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon, 1. Kollektiivse esindamise organisatsioon, 
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kes annab muusikateoste internetiõiguste 

multiterritoriaalseid litsentse, kehtestab 

menetlused, mis võimaldavad õiguste 

omajatel ja teistel kollektiivse esindamise 

organisatsioonidel vaidlustada artikli 22 

lõikes 2 osutatud andmete sisu või artiklis 

23 esitatud teabe, juhul kui kõnealused 

õiguste omajad ja kollektiivse esindamise 

organisatsioonid leiavad asjakohaste 

tõendite alusel, et nende muusikateoste 

internetiõigusi käsitlevad andmed või teave 

on ebatäpsed. Kui nimetatud väited on 

piisavalt põhjendatud, tagab kollektiivse 

esindamise organisatsioon, et kõnealused 

andmed või teave parandatakse 

viivitamata. 

kes annab muusikateoste internetiõiguste 

multiterritoriaalseid litsentse, kehtestab 

menetlused, mis võimaldavad õiguste 

omajatel ja teistel kollektiivse esindamise 

organisatsioonidel vaidlustada artikli 22 

lõikes 2 osutatud andmete sisu ning 

õiguste omajatel, teistel kollektiivse 

esindamise organisatsioonidel ja 

internetipõhistel muusikateenuste 

osutajatel vaidlustada artiklis 23 esitatud 

teabe, juhul kui kõnealused õiguste 

omajad, kollektiivse esindamise 

organisatsioonid ja internetipõhised 

muusikateenuste osutajad leiavad 

asjakohaste tõendite alusel, et nende 

muusikateoste internetiõigusi või litsentse 

käsitlevad andmed või teave on ebatäpsed. 

Kui nimetatud väited on piisavalt 

põhjendatud, tagab kollektiivse esindamise 

organisatsioon, et kõnealused andmed või 

teave parandatakse viivitamata. 

Selgitus 

Vaidlustamisõigus tuleks anda ka internetipõhistele muusikateenuste osutajatele. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Taotluse saanud kollektiivse esindamise 

organisatsioon võtab kõnealuse taotluse 

vastu juhul, kui ta juba annab või pakub 

multiterritoriaalseid litsentse ühe või 

mitme teise kollektiivse esindamise 

organisatsiooni muusikarepertuaari 

kuuluvate muusikateoste samasse 

kategooriasse kuuluvatele 

internetiõigustele. 

Taotluse saanud kollektiivse esindamise 

organisatsioon võtab mõistliku aja jooksul 

kõnealuse taotluse vastu juhul, kui ta juba 

annab või pakub multiterritoriaalseid 

litsentse ühe või mitme teise kollektiivse 

esindamise organisatsiooni 

muusikarepertuaari kuuluvate 

muusikateoste samasse kategooriasse 

kuuluvatele internetiõigustele. 

Selgitus 

Taotluse saanud organisatsioonilt tuleks nõuda taotluse vastu võtmist mõistliku aja jooksul. 

Kooskõlas IMCO- ja ITRE-komisjonide arvamuse projektidega. 



 

PE508.022v02-00 28/29 AD\940427ET.doc 

ET 

 

 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 31 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 18 lõike 1 punkte a ja c ning 

artikleid 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 ja 36 

kohaldatakse ka kõikide kollektiivse 

esindamise organisatsioonile tervikuna või 

osaliselt kuuluvate üksuste suhtes, kes 

pakuvad või annavad muusikateoste 

internetiõiguste multiterritoriaalseid 

litsentse. 

Käesolevat jaotist ning artikleid 36 ja 40 

kohaldatakse ka kõikide kollektiivse 

esindamise organisatsioonile tervikuna või 

osaliselt kuuluvate üksuste suhtes, kes 

pakuvad või annavad muusikateoste 

internetiõiguste multiterritoriaalseid 

litsentse. 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) vaidlused teise kollektiivse esindamise 

organisatsiooniga artiklite 24, 25, 26, 28 ja 

29 kohaldamise üle. 

c) vaidlused teise kollektiivse esindamise 

organisatsiooniga artiklite 22, 23, 24, 25, 

26, 28 ja 29 kohaldamise üle. 

Selgitus 

Vaidlused, mis tekivad kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel seoses 

töötlemissuutlikkusega ja repertuaari läbipaistvusega, tuleks allutada vaidluste lahendamise 

mehhanismile. Kooskõlas IMCO-komisjoni arvamuse projektiga. 
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