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LÜHISELGITUS 

Euroopa loomemajandusel on suur potentsiaal luua töökohti ja toetada majanduskasvu. 

Maailma mastaabis annab kultuuriline mitmekesisus meile ka ainulaadse eelise ja võimaluse. 

Käesolev direktiiv peaks niisiis toetama meie loomemajanduse elujõulisust ning samal ajal 

säilitama õiguste kollektiivse teostamise organisatsioonide võime tegutseda ühtsetel alustel 

kohaliku ja niširepertuaari huvides. Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 

(ITRE) raportöör on üldiselt rahul ettepaneku suundumusega, mis annab Euroopa kollektiivse 

esindamise organisatsioonide, kasutajate, toetusesaajate ja artistide käsutusse täiesti uue 

vahendi internetipõhise muusikasektori toimevõime parandamiseks Euroopas. Eriti oluline on 

direktiivi esimene pool, kus käsitletakse läbipaistvust ja head juhtimistava; mõnede 

arvamuses soovitatud meetmete eesmärk on muuta kõnealune uus süsteem tõhusamaks ja 

funktsionaalsemaks. Samuti sooviks ITRE raportöör tagada, et ettepaneku sätted ei aseta 

Euroopa kollektiivse esindamise organisatsioone (sealhulgas internetipõhiste teenuste 

osutajad ja agendid) ELi väliste organisatsioonidega. võrreldes halvemasse olukorda. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 

oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 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. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Kollektiivse esindamise 

organisatsioonide toimimise alaste riiklike 

eeskirjade vahel on märkimisväärseid 

erinevusi, eelkõige seoses 

organisatsioonide läbipaistvusega ning 

aruandluskohuslusega oma liikmete ja 

õiguste omajate ees. Lisaks raskustele, 

millega välismaised õiguste omajad oma 

õiguste teostamisel kokku puutuvad, ja 

kogutud tulude liiga sageli puudulikule 

finantshaldusele põhjustavad kollektiivse 

esindamise organisatsioonide toimimisega 

seotud probleemid autoriõiguse ja sellega 

kaasnevate õiguste ebatõhusat kasutust 

siseturul ning see toob ühtviisi kahju nii 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

liikmetele, õiguste omajatele kui ka 

kasutajatele. Nimetatud tegevusraskusi ei 

teki sõltumatutel õiguste teostamise 

teenuse osutajatel, kes tegutsevad õiguste 

omajate esindajatena, teostades nende 

õigusi ärilistel alustel, ja kelle suhtes 

õiguste omajad ei teosta liikmeõigusi. 

(4) Kollektiivse esindamise 

organisatsioonide toimimise alaste riiklike 

eeskirjade vahel on märkimisväärseid 

erinevusi, eelkõige seoses 

organisatsioonide läbipaistvusega ning 

aruandluskohuslusega oma liikmete ja 

õiguste omajate ees, mis soodustab 

siseturu killustatust selles sektoris. Lisaks 

raskustele, millega välismaised õiguste 

omajad oma õiguste teostamisel kokku 

puutuvad, ja kogutud tulude liiga sageli 

puudulikule finantshaldusele põhjustavad 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

toimimisega seotud probleemid 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

ebatõhusat kasutust siseturul ning see toob 

ühtviisi kahju nii kollektiivse esindamise 

organisatsioonide liikmetele, õiguste 

omajatele kui ka kasutajatele, kellel on 

liiga keeruline realiseerida oma varalisi 

õigusi teistes liikmesriikides. Nimetatud 

tegevusraskusi ei teki sõltumatutel õiguste 

teostamise teenuse osutajatel, kes 

tegutsevad õiguste omajate esindajatena, 

teostades nende õigusi ärilistel alustel, ja 

kelle suhtes õiguste omajad ei teosta 

liikmeõigusi. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 

mõjuta liikmesriikides kollektiivse 

esindamise organisatsioonide poolt 

sõlmitud õiguste teostamist puudutavaid 

kokkuleppeid, nagu laiendatud või 

kohustuslikke kollektiivlitsentse, 

õiguslikke eeldusi esindatuse või 

üleandmise osas või nende 

kombinatsiooni. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Direktiivi eesmärk peaks olema 

kooskõlastada liikmesriikide eeskirju, 

milles käsitletakse kollektiivse esindamise 

organisatsioonide juurdepääsu 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

teostamisele, nende juhtimismeetodeid ja 

järelevalveraamistikku, ning direktiiv 

põhineb ka aluslepingu artikli 53 lõikel 1. 

Lisaks sellele tugineb direktiiv ka 

aluslepingu artiklile 62, sest tegemist on 

sektoriga, mille teenuseid pakutakse kogu 

liidus. 

välja jäetud 

Selgitus 

Põhjendus asendatakse uue põhjendusega 7 a. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 

mõjuta õiguslikku vormi, mille 

liikmesriigid on kollektiivse esindamise 
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organisatsioonide toimimiseks 

tavapäraselt valinud. Liikmesriikidelt ei 

tuleks nõuda nende organisatsioonide 

õigusliku vormi muutmist. Direktiivi 

sätted ei piira õiguste omajate 

ühinemisvabadust ja nende õigust 

organiseeruda. 

Selgitus 

On otsustava tähtsusega, et direktiiv ei avaldaks halba mõju riiklikele kollektiivse esindamise 

organisatsioonide juhtimise ja toimimise väljakujunenud viisidele vastavalt kohaldatavale 

riiklikule õigusele. Seda eesmärki toetavad üldiselt paljud huvitatud pooled, sealhulgas ka 

Euroopa Komisjon. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

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 

(9) Vabadus autoriõiguste ja seotud 

õiguste kollektiivse teostamise teenuseid 

piiriüleselt osutada ja tarbida eeldab, et 

õiguste omajad saavad vabalt valida 

kollektiivse esindamise organisatsiooni, 

kes teostab nende õigusi, näiteks avaliku 

esitamise või ringhäälinguõigust, või 

õiguste kategooriaid, nagu interaktiivne 

edastamine üldsusele, tingimusel, et 

kollektiivse esindamise organisatsioon juba 

teostab kõnealuseid õigusi või õiguste 

kategooriaid. See tähendab, et õiguste 

omajad saavad oma õigusi või õiguste 

kategooriaid kollektiivse esindamise 

organisatsioonidelt hõlpsalt tagasi võtta ja 

need kas osaliselt või täielikult teise 

kollektiivse esindamise organisatsiooni või 

üksuse hoolde anda või talle üle kanda, 

sõltumata kollektiivse esindamise 

organisatsiooni või õiguste omaja elukoha- 

või kodakondsusjärgsest liikmesriigist. Ka 

kollektiivse esindamise organisatsioonid, 

kes haldavad eri liiki teoseid ja muud 

materjali, nagu kirjandus-, muusika- või 
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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. 

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. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Arvestades, et eksklusiivsete 

majanduslike õiguste individuaalne 

teostamine, mida esineb sageli 

audiovisuaalsektoris, on kooskõlas ka 

siseturu eesmärkidega ning see vähendab 

killustumisvõimalust tänu tootja 

kasutusõiguste koondumisele. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Kollektiivse esindamise 

organisatsioonide liikmetel peaks olema 

lubatud üldkoosolekul osaleda ja hääletada; 

nimetatud õiguste teostamise suhtes võib 

kohaldada üksnes õiglasi ja 

proportsionaalseid kitsendusi. 

Hääletamisõiguse teostamise peaks tegema 

lihtsaks. 

(12) Kollektiivse esindamise 

organisatsioonide kõigil liikmetel peaks 

olema lubatud üldkoosolekul osaleda ja 

hääletada; nimetatud õiguste teostamise 

suhtes võib kohaldada üksnes õiglasi ja 

proportsionaalseid kitsendusi. 

Hääletamisõiguse teostamise peaks tegema 

lihtsaks ja võimaluse korral korraldama 

selle elektrooniliste vahenditega. 
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Selgitus 

Julgustada tuleks nii kaasavat kui ka tõhusat liikmete osalemist. [Kooskõlas kultuuri- ja 

hariduskomisjoni arvamuse projektiga.] 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Liikmed peaksid saama osaleda 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

haldamise järelevalves. Selleks peaksid 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

kehtestama oma organisatsioonilisele 

struktuurile kohase järelevalvefunktsiooni 

ja võimaldama liikmetel olla esindatud 

organis, kes kõnealust funktsiooni täidab. 

Selleks et vältida väiksemate kollektiivse 

esindamise organisatsioonide liigset 

koormamist, ja selleks, et muuta 

käesolevast direktiivist tulenevad 

kohustused proportsionaalseks, peaksid 

liikmesriigid juhul, kui nad peavad seda 

vajalikuks, saama jätta väikseimad 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

kõrvale kohustusest korraldada 

kõnealune järelevalvefunktsioon. 

(13) Liikmed peaksid saama osaleda 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

haldamise järelevalves. Selleks peaksid 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

kehtestama oma organisatsioonilisele 

struktuurile kohase järelevalvefunktsiooni 

ja võimaldama liikmete eri kategooriatel 

olla õiglasel ja tasakaalustatud viisil 

esindatud organis, kes kõnealust 

funktsiooni täidab.  

 

Muudatusettepanek  10 

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. 

(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. 
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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 

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 

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 

summasid tuleks hallata eraldi kõigist 

kollektiivse esindamise organisatsiooni 

enda varadest ning juhul, kui need summad 

investeeritakse enne nende jaotamist 

õiguste omajatele, peaks see toimuma 

kooskõlas kollektiivse esindamise 

organisatsiooni üldkoosolekul vastu võetud 

investeerimispõhimõtetega. Selleks et 

säilitada õiguste omajate õiguste 

kõrgetasemeline kaitse, ja tagamaks, et mis 

tahes tulu, mis võib tuleneda nende õiguste 

kasutamisest, kasvatatakse õiguste omajate 

kasuks, peaks kollektiivse esindamise 

organisatsioon haldama tehtud ja hoitavaid 

investeeringuid kooskõlas kriteeriumidega, 

mille kohaselt oleks tal kohustus toimida 

mõistlikult ja samas võimalus otsustada 

kõige turvalisema ja tõhusama 

investeerimispoliitika üle. See võimaldaks 

kollektiivse esindamise organisatsioonil 

valida turvalise ja tulusa varade 

paigutuse, millega välditakse õigustest 

saadud investeeritud tuluga riskimist ning 

mis ei kahjusta asjatult õiguste omajatele 

väljamakstavat õigustest saadavat tulu. 

Lisaks sellele tuleb õiguste omajate 

saadaolevate summade nõuetekohase ja 

tõhusa jaotamise tagamiseks nõuda, et 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

võtaksid hoolikaid ja heauskseid arukaid 

meetmeid asjaomaste õiguste omajate isiku 

ja asukoha kindlakstegemiseks. Samuti on 

vajalik sätestada, et kollektiivse esindamise 

organisatsioonide liikmed kiidaksid heaks 

eeskirjad selliste olukordade kohta, kus 
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eeskirjad selliste olukordade kohta, kus 

õiguste omajate tuvastamata või leidmata 

jäämisel ei ole võimalik kogutud summasid 

jaotada. 

õiguste omajate tuvastamata või leidmata 

jäämisel ei ole võimalik kogutud summasid 

jaotada. 

Selgitus 

Selleks et vältida tarbetuid riske õiguste omajatele kuuluvate tulude puhul, peaksid 

kollektiivse esindamise organisatsioonid valima turvalise ja väikese riskiga 

investeerimisstrateegia. [Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.] 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Internetipõhises muusikasektoris, kus 

on jätkuvalt normiks autorite õiguste 

kollektiivne teostamine territooriumi 

alusel, on äärmiselt oluline luua 

tingimused, mis aitaksid kollektiivse 

esindamise organisatsioonidel jõuda kõige 

tõhusamate litsentsimistavadeni järjest 

piiriülesemas kontekstis. Seetõttu on 

asjakohane sätestada eeskirjad, millega 

kooskõlastatakse põhitingimusi, mille 

alusel annavad kollektiivse esindamise 

organisatsioonid multiterritoriaalseid 

kollektiivlitsentse muusikateoste autorite 

internetiõigustele. Kõnealuste sätetega 

tuleks tagada kollektiivse esindamise 

organisatsioonide osutatavate piiriüleste 

teenuste vajalik miinimumkvaliteet, 

eelkõige esindatava repertuaari 

läbipaistvuse ja õiguste kasutusega seotud 

rahavoogude täpsuse osas. Samuti tuleks 

nende abil kavandada raamistik, millega 

hõlbustada muusikarepertuaari 

vabatahtlikku koondamist, vähendades 

sellega nende litsentside arvu, mida 

kasutajal on vaja multiterritoriaalse teenuse 

käigus hoidmiseks. Kõnealused sätted 

peaksid kollektiivse esindamise 

organisatsioonil võimaldama esitada teisele 

kollektiivse esindamise organisatsioonile 

(24) Erinevalt teistest loomesektoritest, 

kus kasutatakse rohkem otselitsentsimist, 

on muusikasektoris jätkuvalt normiks 

autorite õiguste kollektiivne teostamine 

territooriumi alusel. Seega on äärmiselt 

oluline luua tingimused, mis aitaksid 

kollektiivse esindamise organisatsioonidel 

jõuda kõige tõhusamate 

litsentsimistavadeni järjest piiriülesemas 

kontekstis. Seetõttu on asjakohane 

sätestada eeskirjad, millega 

kooskõlastatakse põhitingimusi, mille 

alusel annavad kollektiivse esindamise 

organisatsioonid multiterritoriaalseid 

kollektiivlitsentse muusikateoste autorite 

internetiõigustele. Kõnealuste sätetega 

tuleks tagada kollektiivse esindamise 

organisatsioonide osutatavate piiriüleste 

teenuste vajalik miinimumkvaliteet, 

eelkõige esindatava repertuaari 

läbipaistvuse ja õiguste kasutusega seotud 

rahavoogude täpsuse osas. Samuti tuleks 

nende abil kavandada raamistik, millega 

hõlbustada muusikarepertuaari 

vabatahtlikku koondamist, vähendades 

sellega nende litsentside arvu, mida 

kasutajal on vaja multiterritoriaalse teenuse 

käigus hoidmiseks. Kõnealused sätted 

peaksid kollektiivse esindamise 
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taotlus, et see esindaks tema repertuaari 

mitme riigi territooriumil, kui ta ei suuda 

nõudeid ise täita. Juhul kui taotluse saanud 

organisatsioon koondab repertuaari ja 

pakub või annab multiterritoriaalseid 

litsentse, peaks tal olema kohustus taotluse 

esitanud organisatsiooni volitus vastu 

võtta. Seaduslike internetipõhiste 

muusikateenuste väljatöötamine kogu 

liidus peaks kaasa aitama ka 

piraatlusevastasele võitlusele. 

organisatsioonil võimaldama esitada teisele 

kollektiivse esindamise organisatsioonile 

taotlus, et see esindaks tema repertuaari 

mitme riigi territooriumil, kui ta ei suuda 

nõudeid ise täita. Juhul kui taotluse saanud 

organisatsioon koondab repertuaari ja 

pakub või annab multiterritoriaalseid 

litsentse, peaks tal olema kohustus taotluse 

esitanud organisatsiooni volitus vastu 

võtta, kuritarvitamata sealjuures oma 

turujõudu. Seaduslike internetipõhiste 

muusikateenuste väljatöötamine kogu 

liidus peaks kaasa aitama ka muusika loata 

kopeerimise vähendamisele. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 35 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Ringhäälinguorganisatsioonid 

toetuvad oma televisiooni- ja 

raadioprogrammides, mis sisaldavad 

muusikateoseid, üldiselt kohaliku 

kollektiivse esindamise organisatsiooni 

litsentsile. Kõnealune litsents piirdub 

sageli vaid ringhäälingutegevusega. 

Selliste televisiooni- ja 

raadioprogrammide internetis 

kättesaadavaks tegemine eeldaks 

muusikateoste internetiõiguste litsentsi. 

Selleks et hõlbustada muusikateoste 

internetiõiguste litsentsimist televisiooni- 

ja raadioprogrammide samaaegse või 

viivitusega edastamise eesmärgil, on vaja 

sätestada erand eeskirjadest, mida 

muusikateoste multiterritoriaalsel 

litsentsimisel nende internetis 

kasutamiseks muidu kohaldataks. 

Kõnealune erand peaks piirduma sellega, 

mis on vajalik internetis juurdepääsu 

võimaldamiseks televisiooni- ja 

raadioprogrammidele ning materjalile, 

millel on selge alluvusseos 

originaalsaatega, mis on toodetud näiteks 

(35) Ringhäälinguorganisatsioonid 

toetuvad muusikateoste 

maailmarepertuaari õiguste puhul üldiselt 

kohaliku kollektiivse esindamise 

organisatsiooni üldlitsentsile, et teha 

üldsusele teatavaks ja kättesaadavaks oma 
televisiooni- ja raadioprogrammid ning 

programmidega seotud internetipõhised 

teenused, nagu näiteks materjal, mis 

täiendab, rikastab või muul viisil laiendab 

ringhäälinguettevõtja 

programmipakkumisi. Sellised 

ringhäälinguettevõtjatele antavad 

üldlitsentsid vastavad tegelikule 

vajadusele, on hästi sisse töötatud ning 

õiguste omajate, ringhäälinguettevõtjate 

ja kollektiivse esindamise 

organisatsioonide poolt üldiselt ühtviisi 

tunnustatud. Seetõttu tuleks käesoleva 

direktiiviga see väljakujunenud tava 

säilitada, et vältida 

ringhäälinguettevõtjate internetipõhiste ja 

internetiväliste teenuste litsentsimise 

suhtes erinevate eeskirjade kohaldamist. 

Sel põhjusel on vaja jätta kollektiivse 
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kõnealuse televisiooni- või 

raadioprogrammi täiendamise, 

eelvaatamise või uuestivaatamise 

eesmärgil. Erand ei peaks toimima nii, et 

see moonutab konkurentsi teiste 

teenustega, mis annavad tarbijatele 

internetis juurdepääsu üksikutele muusika- 

või audiovisuaalteostele, või nii, et see viib 

piiravate tavadeni, nagu turu või klientide 

jagamine, millega rikutaks Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikleid 101 ja 102. 

esindamise organisatsioonid III jaotise 

kohaldamisalast välja, kui nad litsentsivad 

ringhäälinguettevõtjate internetipõhiseid 

teenuseid, mis on seotud nende 

internetiväliste ringhäälinguteenustega. 

See ei peaks toimima nii, et see moonutab 

konkurentsi teiste teenustega, mis annavad 

tarbijatele internetis juurdepääsu üksikutele 

muusika- või audiovisuaalteostele, või nii, 

et see viib piiravate tavadeni, nagu turu või 

klientide jagamine, ja selle puhul tuleks 

jätkuvalt vastata riiklikule ja liidu 

õigusele, eelkõige Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklitele 101 ja 102. 

Selgitus 

Ringhäälinguettevõtjad lisavad oma internetipõhistele teenustele mitte ainult 

ringhäälinguprogramme või selle osi, vaid ka muud programmimaterjali, mida pakutakse 

ringhäälinguettevõtja toimetuskontrolli all ja vastutusel, mis tavajuhul on seotud 

ringhäälinguettevõtja internetiväliste tegevustega. Kuna selle materjali täpne ulatus oleneb 

lepingulistest kokkulepetest ringhäälinguettevõtjate ja muusikaõiguste omajate või 

asjaomaste kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel, ei peaks seda käesolevas 

direktiivis ennetavalt määratlema. 

 

Muudatusettepanek  13 

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 

(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 
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ärivaidlusi kehtivate või kavandatavate 

litsentsimistingimuste üle ning litsentsi 

andmisest keeldumise korral. Lisaks sellele 

vähendaks see, kui sõltumatud ja 

erapooletud asutused ei lahendaks kiiresti 

ja tõhusalt kollektiivse esindamise 

organisatsioonide ja nende vastaspoole 

vahelisi vaidlusi, muusikateoste 

internetiõiguste multiterritoriaalse 

litsentsimise eeskirjade tõhusust. Seetõttu 

on asjakohane sätestada hõlpsalt 

kättesaadav, tõhus ja erapooletu 

kohtuväline menetlus, lahendamaks 

konflikte ühelt poolt kollektiivse 

esindamise organisatsioonide ja teiselt 

poolt internetipõhiste muusikateenuste 

osutajate, õiguste omajate või teiste 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

vahel, ilma et see piiraks õigust pöörduda 

kohtusse. 

ärivaidlusi kehtivate või kavandatavate 

litsentsimistingimuste üle ning litsentsi 

andmisest keeldumise korral. Lisaks sellele 

vähendaks see, kui sõltumatud ja 

erapooletud asutused ei lahendaks kiiresti 

ja tõhusalt kollektiivse esindamise 

organisatsioonide ja nende vastaspoole 

vahelisi vaidlusi, muusikateoste 

internetiõiguste multiterritoriaalse 

litsentsimise eeskirjade tõhusust. Seetõttu 

on asjakohane sätestada hõlpsalt 

kättesaadav, tõhus ja erapooletu 

kohtuväline menetlus, lahendamaks 

konflikte ühelt poolt kollektiivse 

esindamise organisatsioonide ja teiselt 

poolt internetipõhiste muusikateenuste 

osutajate, õiguste omajate või teiste 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

vahel, ilma et see piiraks õigust pöörduda 

kohtusse. Kõnealustel vaidluste 

lahendamise asutustel peaksid olema 

eriteadmised 

intellektuaalomandiküsimustes ja nad 

peaksid otsuste tegemisel tuginema 

objektiivsetele standarditele ja 

kriteeriumidele, nagu Euroopa Liidu 

Kohtu kehtestatud termin „õiglane 

väärtus kaubanduses”. Maksete 

tagamiseks tuleks nõuda kasutajatelt 

protsessi toimumise ajal kollektiivse 

esindamise organisatsioonidele maksete 

tegemist vastavalt kehtivale tariifile, kui 

selline tariif on olemas, ja kui kohaldatav 

tariif puudub, siis kohtu ajutise määruse 

alusel. 

Selgitus 

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 

decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 

consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 

should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 

dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 

the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 

and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 

that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 

protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 

the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
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body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 

case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 

tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 

body. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 37 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 

kehtestama asjakohased menetlused, mille 

abil saaks esitada kaebusi õigusakte 

mittetäitvate kollektiivse esindamise 

organisatsioonide vastu ning tagada 

vajaduse korral tõhusate, 

proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste 

määramine. Liikmesriigid peaksid kindlaks 

määrama, millised asutused vastutavad 

kaebuste esitamise menetluse ja karistuste 

haldamise eest. Selleks et tagada 

multiterritoriaalse litsentsimise nõuete 

täitmine, tuleks ette näha erisätted nende 

nõuete rakendamise jälgimiseks. 

Liikmesriikide pädevad asutused ja 

Euroopa Komisjon peaksid sel eesmärgil 

koostööd tegema. 

(37) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 

kehtestama asjakohased menetlused, mille 

abil saaks esitada kaebusi õigusakte 

mittetäitvate kollektiivse esindamise 

organisatsioonide vastu ning tagada 

vajaduse korral tõhusate, 

proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste 

või meetmete määramine. Liikmesriigid 

peaksid kindlaks määrama, millised 

asutused vastutavad kaebuste esitamise 

menetluse ja karistuste haldamise eest. 

Selleks et tagada multiterritoriaalse 

litsentsimise nõuete täitmine, tuleks ette 

näha erisätted nende nõuete rakendamise 

jälgimiseks. Liikmesriikide pädevad 

asutused ja Euroopa Komisjon peaksid sel 

eesmärgil koostööd tegema. 

Selgitus 

Liikmesriikide jõustamisvõimaluste selgitus. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni 

arvamuse projektiga.] 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 43 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(43) Käesoleva direktiivi sätted ei mõjuta 

konkurentsieeskirjade ja muu asjaomase 

õiguse kohaldamist muudes valdkondades, 

mis hõlmavad konfidentsiaalsust, 

(43) Käesoleva direktiivi sätted ei mõjuta 

konkurentsieeskirjade ja muu asjaomase 

õiguse kohaldamist muudes valdkondades, 

mis hõlmavad konfidentsiaalsust – 
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ärisaladusi, dokumentidele juurdepääsu, 

lepinguõigust ning kollisiooni ja 

kohtualluvusega seotud rahvusvahelist 

eraõigust. 

eelkõige seoses üksikute lepingute ja 

mitteavaldamise kokkulepetega –, 

ärisaladusi, dokumentidele juurdepääsu, 

lepinguõigust ning kollisiooni ja 

kohtualluvusega seotud rahvusvahelist 

eraõigust. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

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. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

  

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

I, II ja IV jaotist, välja arvatud artiklit 36 

ja 40, kohaldatakse kõikide ELis asutatud 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

suhtes. 

Käesoleva direktiivi I, II ja IV jaotist 

kohaldatakse kõigi liidus asutatud 

kollektiivse esindamise organisatsioonide 

suhtes. Liikmesriigid võivad laiendada 

käesoleva direktiivi kohaldamist I jaotise 

suhtes, II jaotise 2.–5. peatüki suhtes ja 

IV jaotise suhtes, välja arvatud artiklite 36 

ja 40 kohaste ELi-väliste kollektiivse 

esindamise organisatsioonide suhtes, mis 

annavad litsentse õiguste kasutamiseks 
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nende territooriumil. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 I jaotist, II jaotise artiklit 10, artikli 11 

lõiget 1, artikleid 12, 15, 16, 18, 19 ja 20, 

III jaotist ning IV jaotise artikleid 34, 35, 

37 ja 38 kohaldatakse ka sõltumatute 

õiguste teostamise teenuse osutajate 

suhtes, kes asuvad liidus või liidust 

väljaspool ning tegutsevad õiguste 

omajate esindajatena, teostades nende 

õigusi ja toimides liidus ärilistel alustel. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 III jaotist ei kohaldata aga juhul, kui 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

annavad selliste muusikateoste litsentse – 

kooskõlas riikliku ja ühenduse õigusega – 

ringhäälinguettevõtjatele nende 

internetipõhiste teenuste tarvis, mis on 

seotud nende internetiväliste teenustega. 

Selgitus 

Endine artikkel 33 – ringhäälinguettevõtjad lisavad oma internetipõhistele teenustele mitte 

ainult ringhäälinguprogramme või selle osi, vaid ka muud programmimaterjali, mida 

pakutakse ringhäälinguettevõtja toimetuskontrolli all ja vastutusel, mis tavajuhul on seotud 

ringhäälinguettevõtja internetiväliste tegevustega. Kuna selle materjali täpne ulatus oleneb 

lepingulistest kokkulepetest ringhäälinguettevõtjate ja muusikaõiguste omajate või 

asjaomaste kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel, ei peaks seda käesolevas 

direktiivis ennetavalt määratlema. 
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesolev direktiiv ei mõjuta riigi tasandil 

sõlmitud kokkuleppeid, mis käsitlevad 

laiendatud või kohustuslikke 

kollektiivlitsentse. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 2 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesoleva direktiiviga ei tehta erandit 

Euroopa õigusaktidest, mis käsitlevad 

üksikisikute kaitset isikuandmete 

töötlemisel. 

 

Muudatusettepanek  22 

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 

autoriõiguste või autoriõigustega seotud 

õiguste teostamiseks rohkem kui ühe 

õiguste omaja nimel nende õiguste 

omajate kollektiivse kasu huvides, mis on 

selle ainus või üks peamistest 

eesmärkidest, tulenevad seadusest või 

määramisest, litsentsist või mis tahes 

muust lepingulisest korrast, ning 

 i) kelle omanikud või otsesed või kaudsed 

kontrollijad on nimetatud õiguste omajad, 

või 

 ii) mis on mittetulundusorganisatsioon. 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) „kollektiivse esindamise 

organisatsiooni liige” – õiguste omaja või 

õiguste omajaid otseselt esindav üksus, 

sealhulgas teised kollektiivse esindamise 

organisatsioonid ja õiguste omajate 

ühendused, kes täidavad kollektiivse 

esindamise organisatsiooni liikmesuse 

nõudeid; 

c) „liige” – õiguste omaja või õiguste 

omajaid otseselt esindav üksus, sealhulgas 

teised kollektiivse esindamise 

organisatsioonid ja õiguste omajate 

ühendused, kes täidavad kollektiivse 

esindamise organisatsiooni liikmesuse 

nõudeid, hoolimata selle õiguslikust 

vormist; 

Selgitus 

On vaja selgitust seoses kollektiivse esindamise organisatsioonide erinevate õiguslike 

vormidega eri liikmesriikides. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse 

projektiga.] 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) „õigustest saadav tulu” – tulu, mida 

kollektiivse esindamise organisatsioon 

kogub õiguste omajate nimel ja mida 

saadakse kas ainuõigusest, õigusest tasule 

või õigusest hüvitisele; 

f) „õigustest saadav tulu” – tulu, mida 

kollektiivse esindamise organisatsioon 

kogub õiguste omajate nimel ja mida 

saadakse kas ainuõigusest, õigusest tasule 

või õigusest hüvitisele ja mis hõlmab ka 

õigustest saadava tulu investeerimisest 

saadud mis tahes tulu; 

Selgitus 

Artikli 10 lõikes 2 märgitakse, et investeerimistulu tuleks hoida eraldi, aga mitte seda, et see 

kuulub õiguste omajatele ning tuleks lõpuks neile tegelikult välja maksta. Selle tuluvoo 

lisamine määratlusse on lihtsaim viis olukorra parandamiseks. [Kooskõlas kultuuri- ja 

hariduskomisjoni arvamuse projektiga.] 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt k 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

k) „multiterritoriaalne litsents” – litsents, 

mis hõlmab rohkem kui ühe liikmesriigi 

territooriumi; 

k) „internetipõhiste muusikateenuste 

multiterritoriaalne litsents” – litsents, mis 

hõlmab rohkem kui ühe liikmesriigi 

territooriumi; 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Õiguste omajatel on õigus volitada enda 

valitud kollektiivse esindamise 

organisatsiooni, et see teostaks õigusi, 

õiguste kategooriaid või haldaks eri liiki 

teoseid ja muud nende valitud materjali 

nende valitud liikmesriigis, sõltumata 

kollektiivse esindamise organisatsiooni või 

õiguste omaja asukohaliikmesriigist, 

asukohast või kodakondsusest. 

2. Õiguste omajatel on õigus volitada enda 

valitud kollektiivse esindamise 

organisatsiooni, et see teostaks õigusi, 

õiguste kategooriaid või haldaks eri liiki 

teoseid ja muud nende valitud materjali 

nende valitud liikmesriigis, sõltumata 

kollektiivse esindamise organisatsiooni või 

õiguste omaja asukohaliikmesriigist, 

asukohast või kodakondsusest. Kollektiivse 

esindamise organisatsioonidel on õigus 

nõuda, et neile antaks nende liikmete 

kõigi teoste ainuõigused. 

Selgitus 

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 

creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 

their collective management organisation. This entails that music writers assign the 

performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 

legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 

members. The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 

be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 

by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 

burdensome and costly. 
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Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et õiguste omaja 

annab sõnaselge nõusoleku eraldi iga 

õiguse või õiguste kategooria, eri liiki teose 

ja muu materjali kohta, mille teostamiseks 

või haldamiseks ta kollektiivse esindamise 

organisatsioonile volituse annab, ning et 

iga selline nõusolek on dokumentaalselt 

tõendatud. 

6. Liikmesriigid tagavad, et õiguste omaja 

annab sõnaselge nõusoleku eraldi iga 

õiguse või õiguste kategooria, eri liiki teose 

ja muu materjali kohta, mille teostamiseks 

või haldamiseks ta kollektiivse esindamise 

organisatsioonile volituse annab, ning et 

iga selline nõusolek on dokumentaalselt 

tõendatud; käesolevat lõiget ei kohaldata 

liikmesriikides sõlmitud õiguste haldamist 

puudutavate kokkulepete suhtes seoses 

õiguste haldamisega laiendatud 

kollektiivlitsentside, õiguslike eelduste 

kaudu esindatuse või õiguste üleandmise 

osas, kohustusliku kollektiivse teostamise 

või sarnaste kokkulepete või nende 

kombinatsiooni kaudu. 

Selgitus 

Kollektiivse esindamise organisatsioonidel ei peaks olema kohustust saada nõusolekut 

liikmesriikides laiendatud kollektiivlitsentsiga või sarnase kavaga hõlmatud õiguste 

omajatelt. Muudatusettepaneku eesmärk on seega tagada hästi toimivate autoriõiguse 

kollektiivse teostamise süsteemide järjepidevus ja tagada õiguste omajate sissetulek ning 

kasutajate võimalused hankida õigusi ja litsentse. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kollektiivse esindamise 

organisatsioonid võtavad õiguste omajad 

liikmeks tingimusel, et viimased täidavad 

liikmesuse nõudeid. Nad võivad 

liikmetaotluse tagasi lükata üksnes 

objektiivsete kriteeriumide alusel. 

2. Kollektiivse esindamise organisatsioon 

võtab õiguste omajad ja neid esindavad 

üksused, sealhulgas teised kollektiivse 

esindamise organisatsioonid ja õiguste 

omajate ühendused, liikmeks tingimusel, 

et viimased täidavad liikmesuse nõudeid, 
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Kõnealused kriteeriumid lisatakse 

kollektiivse esindamise organisatsiooni 

põhikirja või liikmesuse tingimustesse ja 

need tehakse üldsusele kättesaadavaks. 

mis põhinevad objektiivsetel ja 

mittediskrimineerivatel kriteeriumidel. 

Kõnealused kriteeriumid lisatakse 

kollektiivse esindamise organisatsiooni 

põhikirja või liikmesuse tingimustesse ja 

need tehakse üldsusele kättesaadavaks. 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kollektiivse esindamise organisatsiooni 

põhikirjas sätestatakse asjakohased ja 

tõhusad mehhanismid liikmete osalemiseks 

organisatsiooni otsustusprotsessis. Eri 

kategooria liikmete esindatus 

otsustusprotsessis peab olema õiglane ja 

tasakaalus. 

3. Kollektiivse esindamise organisatsiooni 

põhikirjas sätestatakse asjakohased ja 

tõhusad mehhanismid liikmete osalemiseks 

organisatsiooni otsustusprotsessis. Eri 

kategooria liikmete esindatus peab 

otsustusprotsessi kõigil tasanditel olema 

õiglane ja tasakaalus. 

 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üldkoosolekul on pädevus teha otsuseid 

juhatajate ametissenimetamise või ametist 

vabastamise kohta ning kiita heaks nende 

töötasu ja muud hüvitised, nagu 

mitterahalised hüvitised, pensionimäär, 

õigus muudele tasudele ja õigus 

ülesütlemise hüvitisele. 

Üldkoosolekul on pädevus teha otsuseid 

juhatajate ametissenimetamise või ametist 

vabastamise kohta, valvata nende üldise 

tegevuse järele ning kiita heaks nende 

töötasu ja muud hüvitised, nagu 

mitterahalised hüvitised, pensionimäär, 

õigus muudele tasudele ja õigus 

ülesütlemise hüvitisele. 

Selgitus 

Üldkoosoleku ja juhatajate suhe peaks olema selge. [Kooskõlas siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.] 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioon kehtestab 

järelevalvefunktsiooni, mille eesmärk on 

pidevalt kontrollida kollektiivse esindamise 

organisatsioonis juhtimiskohustusi täitvate 

isikute tegevust ja ülesannete täitmist. 

Selleks et tagada kollektiivse esindamise 

organisatsiooni liikmete tõhusus 

osalemine, peavad nad olema kõnealust 

funktsiooni täitvas organis õiglaselt ja 

tasakaalustatult esindatud. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioon kehtestab 

järelevalvefunktsiooni, mille eesmärk on 

pidevalt kontrollida kollektiivse esindamise 

organisatsioonis juhtimiskohustusi täitvate 

isikute tegevust ja ülesannete täitmist. 

Selleks et tagada kollektiivse esindamise 

organisatsiooni liikmete eri kategooriate 

tõhus osalemine, peavad nad olema 

kõnealust funktsiooni täitvas organis 

õiglaselt ja tasakaalustatult esindatud. 

Selgitus 

Tasakaalu säilitamine liikmete eri kategooriate vahel on kunstnikele ja autoritele väga oluline 

ning seda tuleks selgelt väljendada. [Kooskõlas kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamuse 

projektiga.] 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Järelevalvefunktsiooni täitev organ 

annab oma kohustuste täitmisest aru 

artiklis 7 osutatud üldkoosolekule. 

Selgitus 

Üldkoosoleku teavitamine on organisatsioonide hea juhtimise tavapärane toimimisviis. 

[Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.] 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 3 
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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. 

 

 

 

Muudatusettepanek  34 

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 halduskulude mahaarvamine 

vastavalt artikli 7 lõike 5 punktis d 

osutatud eeskirjadele välja arvata, ei ole 

kollektiivse esindamise organisatsioonil 

lubatud kasutada õigustest saadavat tulu 

ega oma investeeringutest saadavat tulu 

enda huvides. 

Selgitus 

Selgitus, et mis tahes mahaarvamised tuleb teha kooskõlas üldkoosolekul otsustatud 

eeskirjadega. [Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.] 

 

 

 

 Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioon jaotab ja 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioonid jaotavad ja 
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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. 

maksavad summad korrapäraselt ja 

hoolsalt välja kõigile õiguste omajatele, 

keda nad esindavad. Võttes arvesse 

tehnoloogia taset, jaotab ja maksab 

kollektiivse esindamise organisatsioon 
asjaomased summad välja põhjendamatu 

viivituseta, vähemalt korra poolaastas ja 
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. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui õiguste omajate saadaolevaid 

summasid ei ole võimalik jaotada, teeb 

kollektiivse esindamise organisatsioon viie 

aasta möödudes selle eelarveaasta lõpust, 

mil õigustest saadav tulu koguti, ja 

eeldusel, et ta on võtnud kõik vajalikud 

meetmed õiguste omajate isikute ja 

asukoha kindlakstegemiseks, artikli 7 lõike 

5 punkti b kohaselt otsuse asjaomaste 

summade kasutamise kohta, ilma et see 

piiraks õiguste omaja õigust kollektiivse 

esindamise organisatsioonilt kõnealuseid 

summasid välja nõuda. 

2. Kui õiguste omajate saadaolevaid 

summasid ei ole võimalik jaotada, teeb 

kollektiivse esindamise organisatsioon 

kolme aasta möödudes selle eelarveaasta 

lõpust, mil õigustest saadav tulu koguti, ja 

eeldusel, et ta on võtnud kõik vajalikud 

meetmed õiguste omajate isikute ja 

asukoha kindlakstegemiseks, artikli 7 lõike 

5 punkti b kohaselt otsuse asjaomaste 

summade kasutamise kohta, ilma et see 

piiraks õiguste omaja õigust kollektiivse 

esindamise organisatsioonilt kõnealuseid 

summasid välja nõuda ning tingimusel, et 

kollektiivse esindamise organisatsioon 

tagab tulu jaotamise proportsionaalselt 

tuludega, mida õiguste omajad on saanud 

asjaomasel eelarveaastal. Kui see on 

riikliku õigusega lubatud, võivad 
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kollektiivse esindamise organisatsioonid 

jaotada välja nendele õiguste omajatele 

saadaolevad summad, keda nad ei suuda 

enne kolmeaastase tähtaja lõppu kindlaks 

teha. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõikes 2 osutatud meetmed õiguste 

omajate isikute ja asukoha 

kindlakstegemiseks hõlmavad liikmesust 

käsitlevate andmete kontrollimist ning 

kollektiivse esindamise organisatsiooni 

liikmetele ja üldsusele avaldatavat loetelu 

teostest ja muust materjalist, mille ühe või 

mitme õiguste omaja isikut ega asukohta ei 

ole kindlaks tehtud. 

3. Lõike 2 kohaldamisel võtab kollektiivse 

esindamise organisatsioon tõhusad 
meetmed õiguste omajate isikute ja 

asukoha kindlakstegemiseks ning 

vajalikud tagatised pettuste vältimiseks. 

Kõnealused meetmed hõlmavad liikmesust 

käsitlevate andmete kontrollimist ning 

kollektiivse esindamise organisatsiooni 

liikmetele ja üldsusele korrapäraselt ja 

vähemalt kord aastas avaldatavat loetelu 

teostest ja muust materjalist, mille ühe või 

mitme õiguste omaja isikut ega asukohta ei 

ole kindlaks tehtud.  

 

Muudatusettepanek  38 

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 objektiivsetel ja 

mittediskrimineerivatel kriteeriumidel. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ainuõiguste tariifid peavad peegeldama 

kaubeldavate õiguste majanduslikku 

väärtust ja kollektiivse esindamise 

organisatsiooni osutatava teenuse 

majanduslikku väärtust. 

Ainuõiguste ja tasu saamise õiguste 

tariifid peavad olema mõistliku suurusega 

kaubeldavate õiguste kasutamise 

majanduslikku väärtuse suhtes, võttes 

arvesse teoste ja muu autoriõigusega 

materjali kasutamise laadi ja ulatust, ning 

samuti kollektiivse esindamise 

organisatsiooni osutatava teenuse 

majandusliku väärtuse suhtes. 

 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui siseriiklikes õigusaktides ei ole 

sätestatud õiguste omajate tasuõiguse või 

hüvitisõiguse alusel saadaolevaid 

summasid, tugineb kollektiivse esindamise 

organisatsioon kõnealuste saadaolevate 

summade kindlaksmääramisel nimetatud 

kaubeldavate õiguste majanduslikule 

väärtusele. 

Kui siseriiklikes õigusaktides ei ole 

sätestatud õiguste omajate hüvitisõiguse 

alusel saadaolevaid summasid, tugineb 

kollektiivse esindamise organisatsioon 

kõnealuste saadaolevate summade 

kindlaksmääramisel nimetatud 

kaubeldavate õiguste majanduslikule 

väärtusele. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Litsentse andvat kollektiivse 

esindamise organisatsiooni ei saa 

kohustada kohaldama teenuse osutajaga 

kokkulepitud litsentsimistingimusi muud 

liiki teenuste suhtes, kui nimetatud 

teenuse osutaja osutab uut liiki teenust, 

mis on olnud avalikkusele kättesaadav 

vähem kui kolm aastat. 
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Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kasutajad esitavad kollektiivse 

esindamise organisatsioonile kinnitatud 

või kokkulepitud kujul ja aja jooksul 

teabe, mille abil on võimalik täpselt 

analüüsida repertuaari kasutamist, et 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

saaksid määrata kohaldatavad tasud ja 

jagada õiguste omajatele saadaolevad 

summad kooskõlas käesoleva direktiiviga 

kehtestatud kohustustega. Kui kasutajad 

ei anna kollektiivse esindamise 

organisatsioonidele aru viisil, mis 

võimaldab kollektiivse esindamise 

organisatsioonidel jaotada tulusid õiguste 

omajatele õigeaegselt ja täpselt, tagavad 

liikmesriigid, et kollektiivse esindamise 

organisatsioonid vabastatakse käesolevas 

direktiivis sätestatud kohustustest seoses 

tulude jaotamisega õiguste omajatele ning 

kollektiivse esindamise organisatsioonid 

võivad sellistele kasutajatele kehtestada 

täiendavaid teenustasusid, et katta 

puuduvatest või ebapiisavatest 

kasutusaruannetest põhjustatud 

täiendavaid halduskulusid. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Kollektiivse esindamise 

organisatsioonidel lubatakse lisada oma 

litsentsidele mõistlikel tingimustel 

auditeerimisõigus, et oleks võimalik 

kontrollida litsentsimistingimuste täitmist 



 

PE508.223v02-00 28/39 AD\940521ET.doc 

ET 

ja kvalifitseeruva tulu deklareerimist. 

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 3 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 c. Kasutajad peaksid maksma 

kollektiivse esindamise 

organisatsioonidele õigeaegselt 

litsentsitasu või autoritasu, kui on olemas 

üldkohaldatav või kohtu kehtestatud 

tariif. Kui kasutajad ei maksa litsentsitasu 

või autoritasu õigeaegselt, tagavad 

liikmesriigid kollektiivse esindamise 

organisatsioonidele võimaluse nõuda 

sellistelt kasutajatelt lisatasu, et katta 

halduskulud, mis tulenevad litsentsitasu 

või autoritasu õigel ajal maksmata 

jätmisest. 

 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 15 a 

 Kollektiivse esindamise organisatsioonid 

vastavad internetipõhiste teenuste litsentsi 

taotlevatele isikutele mõistliku aja jooksul 

ja teevad litsentsi kohta ettepaneku 6 kuu 

jooksul pärast asjakohast teavet sisaldava 

litsentsitaotluse saamist. Kui kollektiivse 

esindamise organisatsioon ei järgi neid 

tähtaegu, on litsentsi taotleval isikul õigus 

pääseda juurde artiklite 35, 36 ja 37 

kohasele vaidluste lahendamisele. 
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Selgitus 

Raportööri soovitatud muudatusettepaneku sissetoomine. Tähtajad ei saa aga olla ranged, 

kuna litsentsilepingud võivad olla vägagi erineva keerukusega, olenevalt nt sellest, mis tüüpi 

või millise arvu õigustega on tegemist. 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 15 b 

 Litsentsi andmisest keeldumine 

 1. Kollektiivse esindamise organisatsioon 

ei keeldu oluliste ja õigustatud põhjusteta 

andmast litsentsi tema esindatavasse 

repertuaari kuuluvate teoste või muude 

kaitstud materjalide kasutamiseks. 

Eelkõige ei keeldu kollektiivse esindamise 

organisatsioon andmast litsentsi, 

sealhulgas multiterritoriaalset litsentsi, 

sellise litsentsi tulususega seotud 

põhjustel. 

 2. Litsentsi andmisest keeldumise korral 

teavitab kollektiivse esindamise 

organisatsioon keeldumise põhjustest 

enda esindatavat õiguste omajat, teisi 

kollektiivse esindamise organisatsioone, 

kelle nimel ta teostab õigusi 

esinduslepingu alusel, ning kasutajat. 

 

Muudatusettepanek  47 

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 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioon teeb sellisele 

õiguste omajale, kelle õigusi ta esindab, 

sellisele kollektiivse esindamise 
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organisatsiooni taotlusel, kelle nimel ta 

õigusi esindamislepingu alusel teostab, 

ning mis tahes kasutaja taotlusel 

viivitamata elektrooniliselt kättesaadavaks 

järgmise teabe: 

organisatsioonile, kelle nimel ta õigusi 

esindamislepingu alusel teostab, ning mis 

tahes kasutajale viivitamata 

elektrooniliselt kättesaadavaks järgmise 

teabe: 

 

 

Muudatusettepanek  48 

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.  

 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 –  lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioon avalikustab 

järgmise teabe: 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioon avalikustab 

eelistatavalt avalikult juurdepääsetavate 

ja otsitavate liideste kaudu järgmise teabe: 

Selgitus 

Julgustada tuleks elektrooniliste võrgustike koostoimivust. [Kooskõlas kultuuri- ja 

hariduskomisjoni arvamuse projektiga.] 
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Muudatusettepanek  50 

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. 

 

 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 25 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon 

kontrollib, kuidas kasutavad tema 

esindatavate muusikateoste või nende 

osade internetiõigusi need internetipõhiste 

muusikateenuste osutajad, kellele ta on 

andnud kõnealuste õiguste 

multiterritoriaalse litsentsi. 

1. Kollektiivse esindamise organisatsioon 

lepib internetipõhise muusikateenuse 

osutajaga kokku teabe andmise selle 

kohta, kuidas kasutavad tema esindatavate 

muusikateoste või nende osade 

internetiõigusi need internetipõhiste 

muusikateenuste osutajad, kellele ta on 

andnud kõnealuste õiguste 

multiterritoriaalse litsentsi. 

Selgitus 

Mõistet „kontrollib” võib tõlgendada kui tehnilist kontrolli, mis ei toimi hästi mõningate 

internetipõhiste teenuste puhul. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 28 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kollektiivse esindamise 

organisatsioonide vaheline 

esindamisleping, millega üks kollektiivse 

esindamise organisatsioon volitab teist 

kollektiivse esindamise organisatsiooni 

andma multiterritoriaalseid litsentse oma 

muusikarepertuaari kuuluvate 

muusikateoste kasutamiseks internetis, 

peab olema ainuõiguseta. Volitatud 

kollektiivse esindamise organisatsioon 

teostab kõnealuseid internetiõigusi 

mittediskrimineerivatel tingimustel. 

1. Et oleks võimalik ühendada mitmed 

repertuaarid ning anda välja mitut 

repertuaari hõlmavaid 

multiterritoriaalseid litsentse, peab 

kollektiivse esindamise organisatsioonidel 

olema võimalus sõlmida teiste kollektiivse 

esindamise organisatsioonidega 

esindamislepinguid selliste litsentside 

kooskõlastamiseks ja tõhustamiseks 

võrdsetel ja mittediskrimineerivatel 

tingimustel. Kollektiivse esindamise 

organisatsioonide vahelises 

esindamislepingus, millega üks kollektiivse 

esindamise organisatsioon volitab teist 

kollektiivse esindamise organisatsiooni 

andma multiterritoriaalseid litsentse oma 

muusikarepertuaari kuuluvate 

muusikateoste kasutamiseks internetis, 

peaks volitava organisatsiooni jaoks 

säilima võimalus volitada teist 

organisatsiooni; lisaks peab leping olema 

ainuõiguseta. Volitatud kollektiivse 

esindamise organisatsioon teostab 

kõnealuseid internetiõigusi 

mittediskrimineerivatel tingimustel. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 28 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid toetavad samadel 

tingimustel ja vajaduse korral kollektiivse 

esindamise organisatsioonide koostööd 

õiguste teostamise, haldamise ja 

litsentsimise valdkonnas. 

 

 

Muudatusettepanek  54 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Komisjon hindab vajadust 

valdkonnaomaste eeskirjade järele ning 

annab tulemustest aru Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule, eesmärgiga 

rakendada Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 101 lõiget 3, hõlmates 

esinduslepinguid ja internetiõiguste 

ühtseid andmebaase, teabevahetust ja 

muid kollektiivse esindamise 

organisatsioonide koostöövorme, 

eesmärgiga anda multiterritoriaalseid ja 

mitut repertuaari hõlmavaid litsentse 

ja/või eesmärgiga kehtestada selliste 

litsentside asjus ühtsed või vastastikku 

kokku lepitud tariifid ja tingimused. 

Selgitus 

Kollektiivse esindamise organisatsioonide koostööd tuleks julgustada, aga see nõuab ka 

õiguskindlust seoses kohaldatavate konkurentsieeskirjadega. Tundub, et koostöö tõttu 

monopolivastase uurimise alla sattumine on tõenäoline, ning seega tuleks seda selgitada. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Taotluse saanud kollektiivse esindamise 

organisatsioon võtab kõnealuse taotluse 

vastu juhul, kui ta juba annab või pakub 

multiterritoriaalseid litsentse ühe või 

mitme teise kollektiivse esindamise 

organisatsiooni muusikarepertuaari 

kuuluvate muusikateoste samasse 

kategooriasse kuuluvatele 

internetiõigustele. 

2. Taotluse saanud kollektiivse esindamise 

organisatsioon võtab kõnealuse taotluse 

viivitamata vastu juhul, kui ta juba annab 

või pakub multiterritoriaalseid litsentse ühe 

või mitme teise kollektiivse esindamise 

organisatsiooni muusikarepertuaari 

kuuluvate muusikateoste samasse 

kategooriasse kuuluvatele 

internetiõigustele. 

 

Muudatusettepanek  56 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Haldustasu teenuse eest, mida taotluse 

saanud kollektiivse esindamise 

organisatsioon osutab taotluse esitanud 

organisatsioonile, ei või ületada mõistlikke 

kulusid, mida taotluse saanud kollektiivse 

esindamise organisatsioon kandis taotluse 

esitanud organisatsiooni repertuaari 

haldamisel, ega mõistlikku 

kasumimarginaali. 

Haldustasu teenuse eest, mida taotluse 

saanud kollektiivse esindamise 

organisatsioon osutab taotluse esitanud 

organisatsioonile, ei või ületada mõistlikke 

kulusid, mida taotluse saanud kollektiivse 

esindamise organisatsioon kandis taotluse 

esitanud organisatsiooni repertuaari 

haldamisel, ega mõistlikku 

kasumimarginaali, mis on kõigi osapoolte 

jaoks majanduslikult võimalik. 

 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Taotluse saanud kollektiivse esindamise 

organisatsioon litsentsib taotluse esitanud 

kollektiivse esindamise organisatsiooni 

repertuaari oma suhetes kasutajatega 

samadel tingimustel kui oma repertuaari 

ega jäta taotluse esitanud organisatsiooni 

repertuaari litsentsitud repertuaarist välja 

taotluse esitanud organisatsiooni 

nõusolekuta. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on samasugune nagu raportööri muudatusettepanek 25, viies 

muudatusettepaneku teise asukohta, aga säilitades samas komisjoni ettepaneku artikli 29 

lõike 3 kohta. See artikkel ja kavandatav muudatus rõhutavad, et väikeste ja keskmise 

suurusega kollektiivse esindamise organisatsioonide repertuaarid peaksid olema piisavalt 

kaitstud, et aidata täielikult kaasa Euroopa kultuurilise mitmekesisuse arengule ja 

edendamisele ning et neid peaks Euroopas piiriülese internetipõhise muusika litsentsimisel 

võrdselt kohtlema. 
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Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 33 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva jaotise nõudeid ei kohaldata 

selliste kollektiivse esindamise 

organisatsioonide suhtes, kes annavad 

taotletavate õiguste vabatahtliku 

koondamise alusel ELi toimimise lepingu 

artiklites 101 ja 102 sätestatud 

konkurentsieeskirjade kohaselt 

muusikateoste internetiõiguste 

multiterritoriaalse litsentsi, mida 

ringhäälinguorganisatsioon vajab selleks, 

et edastada avalikkusele nii oma raadio- 

või televisiooniprogrammid või teha need 

neile kättesaadavaks samaaegselt nende 

esmakordse ülekandega või pärast 
esmakordset ülekannet kui ka 

ringhäälinguorganisatsiooni toodetud mis 

tahes internetimaterjal, mis toimib tema 

raadio- või televisiooniprogrammi 

esmakordse ülekande täiendmaterjalina. 

Käesoleva jaotise nõudeid ei kohaldata 

selliste kollektiivse esindamise 

organisatsioonide suhtes, kes annavad 

taotletavate õiguste vabatahtliku 

koondamise alusel ELi toimimise lepingu 

artiklites 101 ja 102 sätestatud 

konkurentsieeskirjade kohaselt 

muusikateoste internetiõiguste 

multiterritoriaalse litsentsi, mida 

ringhäälinguorganisatsioon vajab selleks, 

et edastada avalikkusele nii oma raadio- 

või televisiooniprogrammid või teha need 

neile kättesaadavaks enne nende 

esmakordset ülekannet, sellega 

samaaegselt või pärast seda, kui ka 

ringhäälinguorganisatsiooni toodetud mis 

tahes internetimaterjal, mis toimib tema 

raadio- või televisiooniprogrammi 

esmakordse ülekande täiendmaterjalina. 

Selgitus 

Suurema selguse huvides ja kooskõlas põhjendusega 35 peaks ringhäälingu erand hõlmama 

eelvaatamist. [Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projektiga.] 

 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 35 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kasutajatega seotud vaidluste lahendamine Kasutajatega tekkivate vaidluste 

lahendamine 
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Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 35 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioonide ja kasutajate 

vahelised vaidlused, mis hõlmavad 

kehtivaid ja kavandatud 

litsentsimistingimusi, tariife ja litsentsi 

andmisest keeldumist, võib esitada kohtule 

ning vajaduse korral sõltumatule ja 

erapooletule vaidluste lahendamise 

asutusele. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioonide ja kasutajate 

vahelised vaidlused, mis hõlmavad 

kehtivaid ja kavandatud 

litsentsimistingimusi, tariife, tariifide 

väljaarvutamist ja litsentsi andmisest või 

tingimustele vastamisest keeldumist, võib 

esitada kohtule ning vajaduse korral 

sõltumatule ja erapooletule vaidluste 

lahendamise asutusele. Liikmesriigid 

tagavad, et kõnealused vaidluste 

lahendamise asutused on 

spetsialiseerunud intellektuaalomandi 

küsimustele ja et nad teevad otsuseid 

artikli 15 lõikes 2 sätestatud kriteeriumide 

alusel. 

 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 35 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Sellise vaidluse lahendamiseks 

esitamisel peavad halduskulud olema 

mõistlikud. 

Selgitus 

Et tagada võrdsed tingimused väiksematele osalistele, kes soovivad vaidlusi lahendada, 

peavad halduskulud olema mõistlikud. [Kooskõlas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 

arvamuse projektiga.] 

 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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 ET 

Artikkel 35 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 

kasutajad esitavad vaidluse 

lahendamiseks käesoleva artikli kohaselt, 

on neil protsessi toimumise ajal kohustus 

teha kollektiivse esindamise 

organisatsioonile makseid: 

 a) vastavalt kehtivale kohaldatavale 

tariifile, kui selline tariif on olemas; 

 b) kui asjaomase kasutuse puhul ei ole 

kehtestatud tariifi, siis vaidluste 

lahendamise asutuse määratud igakuiseid 

mittepiiravaid vahemakseid. 

 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 35 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Liikmesriigid tagavad, et kollektiivse 

esindamise organisatsioonid või 

kasutajad, vastavalt olukorrale, maksavad 

tehtud maksete ja pädeva asutuse 

kehtestatud uue tariifi vahe kinni 

hiljemalt 30 päeva jooksul pärast 

kõnealuse asutuse otsust. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 38 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid näevad ette, et nende 

vastavad pädevad asutused võivad 

kohaldada asjakohaseid halduskaristusi ja 

-meetmeid, kui käesoleva direktiivi 

rakendamiseks vastuvõetud siseriiklikke 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 

vastavatel pädevatel asutustel on volitus 

määrata asjakohaseid halduskaristusi ja 

võtta asjakohaseid meetmeid või nimetada 

seda tegema asjakohased asutused, kui 
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ET 

sätteid ei ole järgitud, ning tagavad nende 

kohaldamise. Karistused ja meetmed 

peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 

hoiatavad. 

käesoleva direktiivi rakendamiseks 

vastuvõetud siseriiklikke sätteid ei ole 

järgitud, ning tagavad nende kohaldamise. 

Kõnealused karistused ja meetmed peavad 

olema tõhusad, proportsionaalsed ja 

hoiatavad. 
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