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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab komisjoni soovitust ja kutsub komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti, pärast 
tihedat konsulteerimist huvitatud isikutega ja pärast põhjalikku turu uurimist, sobiv 
õigusettepanek, et autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kollektiivset haldamist 
muusikatööstuses tõhusalt reguleerida, võttes arvesse digitaalajastu eripära ja vajadust 
leida tasakaal Euroopa kultuurilise mitmekesisuse, kohalike repertuaaride kaitsmise, 
loovuse edendamise ja nii õiguste valdajate kui kommertstarbijate huvide kaitsmise 
tagamise vahel;

2. kahetseb, et komisjon ei võtnud enne kõnealuse soovituse vastuvõtmist ette laiapõhjalist ja 
põhjalikku konsulteerimisprotsessi huvitatud isikute ja Euroopa Parlamendiga ning 
rõhutab vajadust kõikide õiguste valdajate kategooriate asjakohase konsulteerimise järele 
mis tahes edaspidistes reguleerivates õigusnormides nimetatud protsessis, et tagada nende 
huvide õiglane ja tasakaalustatud esindamine;

3. tunnistab, et suurem konkurents autoriõiguste ja sellega seotud õiguste ühishaldamises 
võib - juhul, kui see on õiglane ja läbipaistev - õigete asjaolude korral kaitsta Euroopa 
autorite positsioone (sealhulgas kohalikud autorid ja vähemuse repertuaar) 
muusikatööstuses ning toetada Euroopa kultuurilist mitmekesisust;

4. kutsub komisjoni üles määrama sobivaid algatusi üldsuse jätkuva laialdase juurdepääsu 
tagamiseks repertuaaridele, kaasa arvatud väiksemad või kohalikud, vastavalt UNESCO 
konventsioonile kultuuriliste väljendusviiside mitmekesisuse kaitsmise ja edendamise 
kohta, arvestades digitaalse ajastu omapära, kuid võttes arvesse ka selle otsest ja kaudset 
mõju autorite ja kultuurilise mitmekesisuse üldisele positsioonile;

5. nendib, et muusika ei ole kaup ja et õiguste ühishaldajad on peamiselt mittetulunduslikud 
organisatsioonid ning et seega ei pruugi piiranguteta konkurentsil põhineva süsteemi 
juurutamine olla autorite ja kultuurilise mitmekesisuse ning loovuse edendamise huvides 
Euroopas;

6. mõistab ja toetab sätteid õiguse valdajate olemasoleva võimaluse kohta valida õiguste 
ühishaldajaid, määratleda haldamiseks loovutatavad sidusõigused ja nende territoriaalne 
kohaldamisala ning õigus sidusõigused tühistada või anda need üle teisele ühishaldajale 
ning rõhutab, et oluline on võtta arvesse ühishaldajate vahelise koostöö tõhusust, et 
säilitada ka väiksemate ja kohalike õiguse valdajate huve ja kaitsta nõnda kultuurilist 
mitmekesisust;

7. väljendab muret soovituse mõnede sätete võimaliku negatiivse mõju pärast kohalikele 
repertuaaridele ja kultuurilisele mitmekesisusele, kuna see võib kaasa tuua ohu, et 
soodustatakse õiguste koondumist suurematele õiguste ühishaldajatele; on seisukohal, et 
tuleks hinnata mõju, mis on igal algatusel õiguste haldajate vahelise konkurentsi 
juurutamiseks kõige tulutoovamate õiguse valdajate ligimeelitamisel;



PE 374.024v03-00 4/6 AD\625506XM.doc
Freelance-tõlge

ET

8. usub, et vastastikuse esindamise kokkulepete süsteem tuleks säilitada, kuna see võimaldab 
diskrimineerimata kõikidele kommerts- ja individuaalkasutajatele võrdse juurdepääsu 
maailma repertuaarile, tagab õiguse valdajate parema kaitse, tagab tõelise kultuurilise 
mitmekesisuse ja stimuleerib siseturul ausat konkurentsi;

9. usub, et õiguse valdajate võimalust valida õiguste ühishaldajat, sõltumata sellest, millises 
liikmesriigis viimane paikneb, stimuleerides konkurentsi siseturul, peab iseloomustama 
järgmisena sätestatu:

- sellega peavad kaasnema asjakohased meetmed kultuuriliste väljendusviiside 
kaitsmiseks ja edendamiseks, eriti kasutajatele laia mitmekesise repertuaari, iseäranis 
kohaliku repertuaari, pakkumisega,

- sellega tagatakse, et kõik õiguse valdajad, olenemata nende kodakondsusest või 
elukohast, saavad õiglase osa autoritasudest nii otse kui võimalik,

- see ei luba kõige tulutoovamatel õiguse valdajatel tugevdada oma ülemvõimu 
vähemteenivate õiguse valdajate kahjuks,

ja et seepärast tuleks tagajärgi hoolikalt hinnata;

10. arvab ka, et ka autorite ja seega ka Euroopa kultuurilise mitmekesisuse huve saab kõige 
paremini teenida ausa ja läbipaistva konkurentsisüsteemi kehtestamisega, mis hoiab ära 
autorite sissetulekule ülalt-alla avaldatava surve;

11. tervitab kõiki jõupingutusi konkurentsi ergutamiseks siseturul, samuti eesmärki edendada 
Euroopa muusikateoste rahvusvahelist levitamist olenemata sellest, milline ühishaldaja 
autoriõigusi haldab, pidades silmas, et kõiki repertuaare tuleks käsitleda võrdselt, 
vaatamata sellele, kas need on rohkem või vähem tuntud;

12. on veendunud, et kehtival riiklike õiguste ühishaldajate süsteemil on jätkuvalt tähtis roll 
sotsiaalse toetuse andmisel vähemusrühmadesse kuuluvatele autoritele ning kultuurilise 
mitmekesisuse edendamisel, ehkki suurema konkurentsi tingimustes;

13. märgib, et kehtival riiklike õiguste ühishaldajate süsteemil on oluline osa rahalise toetuse 
andmisel Euroopa uute ja vähemusrepertuaaride edendamiseks ning et seda ei tohiks 
kaotada;

14. arvab ka, et vastastikuse süsteemi täieliku toimimise tagamiseks kõigi õiguse valdajate 
kasuks on väga oluline keelata ära kõik suuremate õiguse valdajate ja õiguste 
ühishaldajate vaheliste ainuvolituste vormid autoritasu otseseks kogumiseks kõigis 
liikmesriikides, kuna see tooks kaasa riiklike õiguste ühishaldajate kiire kadumise ning 
õõnestaks vähemusrepertuaari ja Euroopa kultuurilise mitmekesisuse positsiooni;

15. tervitab nõudmist õiguste ühishaldajate töö paremaks korraldamiseks parandatud 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja aruandekohustuse eeskirjade kaudu;  

16. kutsub liikmesriike ja õiguste ühisvaldajaid üles tagama, et kõik õiguse valdajate 
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kategooriad oleksid õiguste ühishaldajate hulgas õiglaselt esindatud, mis tagaks nende 
tasakaalustatud osalemise sisemises otsustusprotsessis;

17. arvab, et olemasolev autoritasude vastastikuse kogumise süsteemi tuleks säilitada 
konkurentsi juurutamisega teenuste, mida õiguste ühishaldajad saavad pakkuda, ja nende 
poolt nõutavate komisjonitasude alusel ning tarbijate litsentseerimisega tariifi alusel, mida 
kohaldavad õiguste ühishaldajad riigis, kus muusikat tarbitakse; lisaks sellele kutsub 
liikmesriike üles tagama, et kommertstarbijad taotleksid vajalikke seaduslikke lube ning 
maksaksid kõikidele õiguse valdajate kategooriatele nõuetekohaselt õiglaseid 
autoritasusid;

18 arvab, et kui õigusi hallatakse ühiselt, tuleb liikmesriikides rakendada vaidluste 
lahendamise meetmeid, mis tagavad nii õiguse valdajatele kui ka kasutajatele juurdepääsu 
õiglasele ja tõhusale vaidluste lahendamisele, ilma et see piiraks igaühe õigust lõplikule 
kohtulikule läbivaatamisele;

19. toetab ideed, et õiguste ühishaldajad peaksid saama kus tahes Euroopa Liidus asuvatele 
kommertstarbijatele vabalt anda üleeuroopalisi ja paljusid repertuaare hõlmavaid litsentse, 
millega lubavad oma repertuaari võrgus (sealhulgas ka mobiiltelefonis) kasutada õiglastel 
ja individuaalselt läbi arutatud tingimustel ning kasutajate vahel vahet tegemata; kutsub 
komisjoni üles viima läbi hindamise uuring ülemaailmse litsentsi tagajärgede kohta on-
line-teenustele ja selle mõju kohta autorite majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale;

20. on veendunud, et õiguste ühishaldajate tiheda koostöö keskmes peaksid olema nn kõik-
ühes keskused, kust kommertstarbijatel on võimalik saada litsents rahvusvahelise 
repertuaari jaoks piirkonnale, millele nad seda vajavad, koos suurema kaitse tasemega 
õiguse valdajate jaoks, vältides kõige kasulikuma haldaja valimist (kasutajad püüavad 
leida õiguste ühishaldaja, kes pakub odavaimaid litsentse).
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