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Muudatusettepanek 3
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
-

Tagasilükkamise ettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Autoriõiguse tähtaja pikendamine komisjoni esitatud viisil ei ole õigustatud, kuna see ei 
aitaks üldse kaasa esitajate sotsiaalsele ja loometööga seotud olukorrale. Pigem suurendaks 
see fonogrammitootjate kasu. Kavandatud direktiiv on üks halvimaid näiteid erihuvide 
kaitsmise kohta ning kahjustaks tõsiselt Euroopa uuenduslikke ja loomingulisi püüdlusi.

Muudatusettepanek 4
Katalin Lévai

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 12. detsembri 2006. aasta direktiivis 
2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta on 
esitajate ja fonogrammitootjate õiguste 
kaitse tähtajaks sätestatud 50 aastat. 

(1) 12. detsembri 2006. aasta direktiivis 
2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta on 
esitajate, fonogrammitootjate ja 
filmitootjate õiguste kaitse tähtajaks 
sätestatud 50 aastat.

Or. en

Selgitus

EL peab jätkama fonogrammi- ja filmitootjate kaasnevatele õigustele samasuguse kaitse 
tähtaja pakkumist. Puuduvad poliitilised, kultuurilised ja majanduslikud põhjused, miks EL 
peaks helisalvestisi kaitsma kauem kui filme. Ei ole õigustatud, et filme kaitstakse ELis üksnes 
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50 aastat ja helisalvestisi 95 aastat.

Muudatusettepanek 5
Katalin Lévai

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Filmitootjate puhul algab tähtaeg 
filmi salvestamise päeval või selle esmase 
avaldamise päeval või üldsusele 
edastamise päeval 50 aasta jooksul pärast 
salvestamist.

Or. en

Selgitus

EL peab jätkama fonogrammi- ja filmitootjate kaasnevatele õigustele samasuguse õiguste 
kaitse tähtaja pakkumist. Puuduvad poliitilised, kultuurilised ja majanduslikud põhjused, miks 
EL peaks helisalvestisi kaitsma kauem kui filme. Ei ole õigustatud, et filme kaitstakse ELis 
üksnes 50 aastat ja helisalvestisi 95 aastat. 

Muudatusettepanek 6
Bert Doorn

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Esitajad alustavad karjääri enamasti 
noorelt ning praegune fonogrammidel 
salvestatud esituste ja fonogrammide 50 
aasta pikkune kaitse tähtaeg ei kaitse nende 
esitusi kogu esitaja elu vältel. Seetõttu 
kahanevad esitajate sissetulekud elu 
lõpupoole märkimisväärselt. Samuti ei saa 
esitajad oma õigustest lähtuvalt vältida ega 
piirata oma esituste taunitavat kasutamist 
oma eluajal.

(5) Esitajad alustavad karjääri enamasti 
noorelt ning praegune fonogrammidel 
salvestatud esituste ja fonogrammide 50 
aasta pikkune kaitse tähtaeg ei kaitse nende 
esitusi kogu esitaja elu vältel. Seetõttu 
kahanevad esitajate sissetulekud elu 
lõpupoole märkimisväärselt. Samuti ei saa 
esitajad oma õigustest lähtuvalt vältida ega 
piirata oma esituste taunitavat kasutamist 
oma eluajal. Seetõttu nähakse siinkohal 
ette kord, mille kohaselt lõppeb teose 
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kaitse tähtaeg 50 aastat pärast 
salvestamist või üldsusele edastamist või 
esitaja surma korral, olenevalt sellest, 
milline ajavahemik on pikem.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 3 lõike 1 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 7
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Esitajad alustavad karjääri enamasti 
noorelt ning praegune fonogrammidel 
salvestatud esituste ja fonogrammide 50 
aasta pikkune kaitse tähtaeg ei kaitse nende 
esitusi kogu esitaja elu vältel. Seetõttu 
kahanevad esitajate sissetulekud elu 
lõpupoole märkimisväärselt. Samuti ei saa 
esitajad oma õigustest lähtuvalt vältida ega 
piirata oma esituste taunitavat kasutamist 
oma eluajal.

(5) Esitajad alustavad karjääri enamasti 
noorelt ning praegune esituste 50 aasta 
pikkune kaitse tähtaeg alates esituste
salvestamisest ei kaitse nende esitusi kogu 
esitaja elu vältel. Seetõttu kahanevad 
esitajate sissetulekud elu lõpupoole 
märkimisväärselt. Samuti ei saa esitajad 
oma õigustest lähtuvalt vältida ega piirata 
oma esituste taunitavat kasutamist oma 
eluajal.

Or. en

Selgitus

Tuleb tunnustada kõikide esitajate loomingulist panust ning see peaks kajastuma direktiivi 
muutmises. Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks tuleks ettepaneku kohaldamisala laiendada, 
nii et audiovisuaalesitajad saaksid samuti kasu õiguste kaitse tähtaja pikendamisest. Seetõttu 
tehakse ettepanek jätta välja esituse fonogrammil või muul viisil salvestamise eristamine. 
(Seotud direktiivi 2006/116/EÜ artikli 3 lõike 1 muudatusettepanekuga.)
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Muudatusettepanek 8
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Esitajad alustavad karjääri enamasti 
noorelt ning praegune fonogrammidel 
salvestatud esituste ja fonogrammide 50 
aasta pikkune kaitse tähtaeg ei kaitse nende 
esitusi kogu esitaja elu vältel. Seetõttu 
kahanevad esitajate sissetulekud elu 
lõpupoole märkimisväärselt. Samuti ei saa 
esitajad oma õigustest lähtuvalt vältida ega 
piirata oma esituste taunitavat kasutamist 
oma eluajal.

(5) Esitajad alustavad karjääri enamasti 
noorelt ning praegune 50 aasta pikkune 
kaitse tähtaeg alates esituste salvestamisest
ei kaitse nende esitusi kogu esitaja elu 
vältel. Seetõttu kahanevad esitajate 
sissetulekud elu lõpupoole 
märkimisväärselt. Samuti ei saa esitajad 
oma õigustest lähtuvalt vältida ega piirata 
oma esituste taunitavat kasutamist oma 
eluajal.

Or. en

Selgitus

Tuleb tunnustada kõikide esitajate loomingulist panust ning see peaks kajastuma direktiivi 
muutmises. Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks tuleks ettepaneku kohaldamisala laiendada, 
nii et audiovisuaalesitajad saaksid samuti kasu õiguste kaitse tähtaja pikendamisest. Seetõttu 
tehakse ettepanek jätta välja esituse fonogrammil või muul viisil salvestamise eristamine. 
(Seotud direktiivi 2006/116/EÜ artikli 3 lõike 1 muudatusettepanekuga.)

Muudatusettepanek 9
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Palub komisjonil alustada Euroopa 
audiovisuaalsektori olukorra mõju 
hindamise menetlust, nagu komisjon tegi 
muusikasektori puhul, et kaaluda 
võimalikku vajadust autoriõiguse kaitse 
tähtaja pikendamise järele 
audiovisuaalsektori tootjate ja 
ringhäälinguasutuste jaoks.
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Or. en

Muudatusettepanek 10
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Komisjon peaks alustama mõju 
hindamise menetlust, et kaaluda, kas on 
vaja pikendada praegu 
audiovisuaalsektoris (esitajad, tootjad ja 
ringhäälinguasutused) kohaldatava kaitse 
tähtaega.

Or. en

Selgitus

Komisjon ei ole enne ettepaneku esitamist viinud läbi tõsist mõju hindamist, samuti ei ole tal 
muu hulgas õnnestunud kinnitada, kes hakkab maksma väidetava kasu eest muusikatööstusele 
pärast auoriõiguse tähtaja pikendamist. 

Tuleb kavandada uus mõju hindamine, et hinnata õiguste kaitse tähtaja pikendamise tegelikku 
vajadust audiovisuaalsektoris.

Muudatusettepanek 11
Ignasi Guardans Cambó

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Palub komisjonil alustada Euroopa 
audiovisuaalsektori olukorra mõju 
hindamise menetlust, nagu komisjon tegi 
muusikasektori puhul, et kaaluda 
võimalikku vajadust autoriõiguse kaitse 
tähtaja pikendamise järele 
audiovisuaalsektoris (esitajad, tootjad ja 
ringhäälinguasutused).
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Or. en

Muudatusettepanek 12
Bert Doorn

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seetõttu tuleks esituste salvestuste ja 
fonogrammide kaitse tähtaega pikendada 
95 aastale pärast fonogrammi ja sellele 
salvestatud esituse avaldamist. Kui 
fonogrammi või fonogrammile salvestatud 
esitust ei ole esimese 50 aasta jooksul 
avaldatud, peaks kaitse tähtaeg kestma 95 
aastat alates esimesest üldsusele 
edastamisest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pelgast õiguste kaitse tähtaja pikendamisest saaksid enamasti kasu tootmisettevõtjad ja 
kuulsad esitajad. Lisaks ei ole enne kõnealuse pikendamisega seotud ettepaneku esitamist 
uuritud põhjalikult tagajärgi ei tarbijate ega ringhäälinguasutuste kuludele ning on üsna 
tõenäoline, et kulud seetõttu suurenevad. Kavandatud muudatusettepanek püüab saavutada 
tasakaalu õiguse omanike ja kasutajate huvide vahel.

Muudatusettepanek 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seetõttu tuleks esituste salvestuste ja 
fonogrammide kaitse tähtaega pikendada 
95 aastale pärast fonogrammi ja sellele 
salvestatud esituse avaldamist. Kui 
fonogrammi või fonogrammile salvestatud 
esitust ei ole esimese 50 aasta jooksul 

välja jäetud
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avaldatud, peaks kaitse tähtaeg kestma 95 
aastat alates esimesest üldsusele 
edastamisest.

Or. en

Selgitus

Autoriõiguse tähtaja pikendamisest saaksid enamasti kasu tootmisettevõtjad ja kuulsad 
esitajad. Esitajate sissetulek on eeskätt lepingu, mitte autoriõiguse teema. Tegelikult peaksid 
kõnealuse ettepaneku tõttu jagama esitajad kindlaksmääratud summas kogutud litsentsitasu 
oluliselt enamate õiguste omanikega. Lisaks ei ole enne kõnealuse pikendamisega seotud 
ettepaneku esitamist uuritud põhjalikult tagajärgi ei tarbijate ega ringhäälinguasutuste 
kuludele ning on üsna tõenäoline, et kulud seetõttu suurenevad.

Muudatusettepanek 14
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seetõttu tuleks esituste salvestuste ja 
fonogrammide kaitse tähtaega pikendada 
95 aastale pärast fonogrammi ja sellele 
salvestatud esituse avaldamist. Kui
fonogrammi või fonogrammile salvestatud 
esitust ei ole esimese 50 aasta jooksul 
avaldatud, peaks kaitse tähtaeg kestma 95 
aastat alates esimesest üldsusele 
edastamisest.

(7) Seetõttu tuleks esituste salvestuste 
kaitse tähtaega pikendada. Kui esitaja 
kehtiva kaitse perioodi lõpus direktiivi 
2006/116/EÜ kohaselt veel elab, kehtib 
esituste õiguste kaitse esitaja elu lõpuni.

Or. en

Selgitus

Pikendamist peaks kohaldatama üksnes esitajate suhtes ja sedagi üksnes nende surmani. 
Kõnealune ettepanek peegeldab praegust Kreeka õigust, mida ei ole ühtlustatud. Komisjon 
viitas sellele, et keeldus Kreeka suhtes täitemenetluse algatamisest, kuna peab Kreeka sätteid 
paremaks praegusest ühtlustatud õigusest. Pikendamine ei ole õigustatud fonogrammitootjate 
suhtes: 50 aastale fikseeritud tähtaeg on enam kui piisav aeg mis tahes investeeringu tagasi 
teenimiseks. 
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Muudatusettepanek 15
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seetõttu tuleks esituste salvestuste ja 
fonogrammide kaitse tähtaega pikendada 
95 aastale pärast fonogrammi ja sellele 
salvestatud esituse avaldamist. Kui 
fonogrammi või fonogrammile salvestatud 
esitust ei ole esimese 50 aasta jooksul 
avaldatud, peaks kaitse tähtaeg kestma 95 
aastat alates esimesest üldsusele 
edastamisest.

(7) Seetõttu tuleks esituste salvestuste ja 
fonogrammide kaitse tähtaega pikendada 
95 aastale pärast asjaomast algusaega.

Or. en

Selgitus

Tuleb tunnustada kõikide esitajate loomingulist panust ning see peaks kajastuma direktiivi 
muutmises. Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks tuleks ettepaneku kohaldamisala laiendada, 
nii et audiovisuaalesitajad saaksid samuti kasu õiguste kaitse tähtaja pikendamisest. Seetõttu 
tehakse ettepanek jätta välja esituse fonogrammil või muul viisil salvestamise eristamine. 
(Seotud direktiivi 2006/116/EÜ artikli 3 lõike 1 muudatusettepanekuga.)

Muudatusettepanek 16
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seetõttu tuleks esituste salvestuste ja 
fonogrammide kaitse tähtaega pikendada 
95 aastale pärast fonogrammi ja sellele 
salvestatud esituse avaldamist. Kui 
fonogrammi või fonogrammile salvestatud 
esitust ei ole esimese 50 aasta jooksul 
avaldatud, peaks kaitse tähtaeg kestma 95 
aastat alates esimesest üldsusele 
edastamisest.

(7) Seetõttu peaks ebapiisava tasu korral 
olema võimalik esituste salvestuste kaitse 
tähtaega pikendada 95 aastale. Kõnealuse 
pikendamise taotlemise õigus on esitajal 
või tema pärijatel ning taotlus esitatakse 
Siseturu Ühtlustamise Ametile (OHIM). 
Kehtestada tuleks lihtsad eeskirjad 
näidete kohta, mis esmapilgul annavad 
õiguse pikendamisele.
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Or. en

Selgitus

Käesolevaga tehakse ettepanek pikendamise registreerimissüsteemi kohta, mis põhineb
ebapiisaval tasul, et vähendada pikendamisi ning hoida need asjakohastena vajaduse ja 
kasulikkuse tõenäosuse seisukohast.

Muudatusettepanek 17
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seetõttu tuleks esituste salvestuste ja 
fonogrammide kaitse tähtaega pikendada 
95 aastale pärast fonogrammi ja sellele 
salvestatud esituse avaldamist. Kui 
fonogrammi või fonogrammile salvestatud 
esitust ei ole esimese 50 aasta jooksul 
avaldatud, peaks kaitse tähtaeg kestma 95 
aastat alates esimesest üldsusele 
edastamisest.

(7) Seetõttu tuleks esituste salvestuste ja
salvestiste kaitse tähtaega pikendada 95 
aastale pärast salvestise ja sellele 
salvestatud esituse avaldamist. Kui 
salvestist või sellele salvestatud esitust ei 
ole esimese 50 aasta jooksul avaldatud, 
peaks kaitse tähtaeg kestma 95 aastat alates 
esimesest üldsusele edastamisest.

Or. en

Selgitus

Tuleb tunnustada kõikide esitajate loomingulist panust ning see peaks kajastuma direktiivi 
muutmises. Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks tuleks ettepaneku kohaldamisala laiendada, 
nii et audiovisuaalesitajad saaksid samuti kasu õiguste kaitse tähtaja pikendamisest. Seetõttu 
tehakse ettepanek jätta välja esituse fonogrammil või muul viisil salvestamise eristamine. 
(Seotud direktiivi 2006/116/EÜ artikli 3 lõike 1 muudatusettepanekuga.)
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Muudatusettepanek 18
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Autoriõiguse pikendatud tähtaja 
jooksul peaks kehtima õigus litsentsile. 
Lisaks peavad eksisteerima tasuta 
litsentsiõigused teatavatele üldsusele 
mängimise või üldsusele edastamise 
juhtudel, kus osaleb eeldatavalt 
maksimaalselt 250 inimest. Isiklikuks 
tarbeks kopeerimise suhtes maksu ei 
kehtestata.

Or. en

Selgitus

Kõnealune säte on kooskõlas nii komisjoni ettepanekuga kui ka pikendamise registreerimise 
liigiga. Pikendamise suhtes kohaldatakse litsentsiõigust, et võimaldada laiaulatuslikumat 
kasu. Kõnealustel juhtudel tuleb autoritasu üle pidada läbirääkimisi. Tehakse ettepanek 
mõnede automaatsete tasuta litsentside kohta, et mitte takistada nn kuuekümnendate õhtuid ja 
sarnaseid üritusi, mida korraldatakse isiklikuks tarbeks ja heategevuslikuks korjanduseks. 

Muudatusettepanek 19
Katalin Lévai

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Filmi esimese salvestuse tootjate 
õigusi tuleb samuti pikendada 95 aastale 
pärast filmi avaldamist. Kui filmi ei ole 
esimese 50 aasta jooksul avaldatud, peaks 
kaitse tähtaeg kestma 95 aastat alates 
esimesest üldsusele edastamisest.

Or. en
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Selgitus

EL peab jätkama fonogrammi- ja filmitootjate kaasnevatele õigustele samasuguse õiguste 
kaitse tähtaja pakkumist. Puuduvad poliitilised, kultuurilised ja majanduslikud põhjused, miks 
EL peaks helisalvestisi kaitsma kauem kui filme. Filmitootjate õiguste kaitse tähtaega tuleb 
seetõttu samuti pikendada 50 aastalt 95 aastale.

Muudatusettepanek 20
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Astudes fonogrammitootjaga 
lepingulistesse suhetesse, peavad esitajad 
tavaliselt loovutama oma esituste 
reprodutseerimise, levitamise, rentimise ja 
kättesaadavaks tegemise ainuõiguse 
fonogrammitootjatele. Vastutasuks 
tehakse esitajatele autoritasu arvelt 
ettemakse ning järgmisi autoritasu 
väljamakseid hakkavad nad saama alles 
siis, kui fonogrammitootja on esmase 
ettemakse tasa teeninud ja teinud kõik 
lepingus kindlaks määratud 
mahaarvamised. Esitajad, kes mängivad 
taustaks ning kelle nime salvestusega 
seoses ei mainita („kõrvalesitajad“) 
loobuvad oma ainuõigusest enamasti 
üksiktasu eest (ühekordne sissetulek). 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda ei peeta registreerimissüsteemi osana vajalikuks.
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Muudatusettepanek 21
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Astudes fonogrammitootjaga 
lepingulistesse suhetesse, peavad esitajad 
tavaliselt loovutama oma esituste 
reprodutseerimise, levitamise, rentimise ja 
kättesaadavaks tegemise ainuõiguse 
fonogrammitootjatele. Vastutasuks tehakse 
esitajatele autoritasu arvelt ettemakse ning 
järgmisi autoritasu väljamakseid hakkavad 
nad saama alles siis, kui fonogrammitootja 
on esmase ettemakse tasa teeninud ja 
teinud kõik lepingus kindlaks määratud 
mahaarvamised. Esitajad, kes mängivad 
taustaks ning kelle nime salvestusega 
seoses ei mainita („kõrvalesitajad“) 
loobuvad oma ainuõigusest enamasti 
üksiktasu eest (ühekordne sissetulek).

(8) Astudes fonogrammitootjaga 
lepingulistesse suhetesse, peavad esitajad 
tavaliselt loovutama oma esituste 
reprodutseerimise, levitamise, rentimise ja 
kättesaadavaks tegemise ainuõiguse 
fonogrammitootjatele. Vastutasuks tehakse 
esitajatele autoritasu arvelt ettemakse ning 
järgmisi autoritasu väljamakseid hakkavad 
nad saama alles siis, kui fonogrammitootja 
on esmase ettemakse tasa teeninud ja 
teinud kõik lepingus kindlaks määratud 
mahaarvamised. Esitajad, kes mängivad 
taustaks ning kelle nime salvestusega 
seoses ei mainita („kõrvalesitajad”), 
samuti mõned teised esitajad, kelle nime 
salvestusega seoses mainitakse 
(„põhiesitajad”) loobuvad oma 
ainuõigusest enamasti üksiktasu eest 
(ühekordne sissetulek).

Or. en

Selgitus

Mõned esitajad, kelle nime mainitakse salvestusega seoses („põhiesitajad”), loobuvad oma 
ainuõigusest ühekordse tasu vastu. Kõnealused esitajad peavad samuti saama kasu 
täiendavalt tulult.

Muudatusettepanek 22
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Õiguskindluse huvides tuleks 
sätestada, et kui ei ole selgelt osutatud 

välja jäetud



AM\757970ET.doc 15/85 PE416.322v02-00

ET

teisiti, peaks esituse salvestusega seotud 
õiguste loovutamine või üleandmine 
lepingu alusel, mis on sõlmitud enne 
kuupäeva, mil liikmesriigid peavad 
direktiivi rakendamise meetmed vastu 
võtma, jõusse jääma ka pikendatud kaitse 
tähtajal. 

Or. en

Selgitus

Seda ei peeta registreerimissüsteemi osana vajalikuks, kuna võimaldab uute läbirääkimiste 
pidamist.

Muudatusettepanek 23
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Õiguskindluse huvides tuleks 
sätestada, et kui ei ole selgelt osutatud 
teisiti, peaks esituse salvestusega seotud 
õiguste loovutamine või üleandmine 
lepingu alusel, mis on sõlmitud enne 
kuupäeva, mil liikmesriigid peavad 
direktiivi rakendamise meetmed vastu 
võtma, jõusse jääma ka pikendatud kaitse 
tähtajal.

(9) Selle tagamiseks, et esitajad, mitte 
fonogrammitootjad, saavad pikendatud 
tähtajast kasu, tuleks sätestada, et mis 
tahes olemasolevad lepingud, mille sisuks 
on loobumine autoriõiguse tähtaja mis 
tahes pikendamisest, ei kehti 50 aastalt 
elu lõpuni pikendatud tähtaja suhtes.

Or. en

Selgitus

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
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performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Muudatusettepanek 24
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tagamaks et esitajad, kes on oma 
ainuõiguse fonogrammitootjatele 
loovutanud enne kaitse tähtaja 
pikendamist, saavad tähtaja 
pikendamisest kasu, tuleks võtta teatavad 
täiendavad üleminekumeetmed. 
Nimetatud meetmeid tuleks kohaldada 
esitajate ja fonogrammitootjate vahel 
sõlmitud lepingute suhtes, mis jäävad 
jõusse ka pikendatud tähtaja jooksul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda ei peeta registreerimissüsteemi osana vajalikuks.

Muudatusettepanek 25
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Esimene täiendav üleminekumeede 
peaks kohustama fonogrammitootjaid 
vähemalt kord aastas paigutama fondi 
vähemalt 20 protsenti tulust, mida 
teenitakse tänu niisuguste fonogrammide 
levitamise, reprodutseerimise ja 
kättesaadavaks tegemise ainuõigusele, 
mis oleksid üldsusele kättesaadavaks 

välja jäetud
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muutunud, kui kaitse tähtaeg ei oleks 
seaduspärase avaldamise või üldsusele 
edastamise tulemusel pikenenud. 

Or. en

Selgitus

Seda ei peeta registreerimissüsteemi osana vajalikuks, ehkki see ei ole vastandlik. Siiski on
ebatõenäoline, et see tasuks end väiksemate mahtude tõttu ära.

Muudatusettepanek 26
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Esimene täiendav üleminekumeede 
peaks kohustama fonogrammitootjaid 
vähemalt kord aastas paigutama fondi 
vähemalt 20 protsenti tulust, mida 
teenitakse tänu niisuguste fonogrammide 
levitamise, reprodutseerimise ja 
kättesaadavaks tegemise ainuõigusele, mis 
oleksid üldsusele kättesaadavaks 
muutunud, kui kaitse tähtaeg ei oleks 
seaduspärase avaldamise või üldsusele 
edastamise tulemusel pikenenud.

(11) Esimene täiendav üleminekumeede 
peaks kohustama fonogrammitootjaid 
vähemalt kord aastas paigutama fondi 
vähemalt 20 protsenti tulust, mida 
teenitakse tänu niisuguste fonogrammide 
levitamise, reprodutseerimise ja 
kättesaadavaks tegemise ainuõigusele –
pärast kõigi kulude mahaarvamist, mis on 
otseselt seotud kaitse tähtaja pikendamise 
haldamisega kõnealuste fonograafiliste 
tööde puhul –, mis oleksid üldsusele 
kättesaadavaks muutunud, kui kaitse 
tähtaeg ei oleks seaduspärase avaldamise 
või üldsusele edastamise tulemusel 
pikenenud.

Or. en

Selgitus

On mõistlik, et enne kui fonogrammitootjad kannavad nõutud raha üle esitajatele, võivad nad 
maha arvata kulud, mis on otseselt seotud kõnealuse fonograafilise teose kaitse tähtaja 
pikendamise haldamisega. Näiteks võivad need hõlmata käibemaksu ja põhjendatud kulusid, 
mis on seotud autoritasu ja autoriõiguse kuludega, tootmise, levitamise ja turustamise 
kuludega ning muude tekkinud tegevuskuludega, kuid üksnes nendega, mis on otseselt seotud 
tähtaja pikendamisega.
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Muudatusettepanek 27
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Esimene täiendav üleminekumeede 
peaks kohustama fonogrammitootjaid 
vähemalt kord aastas paigutama fondi 
vähemalt 20 protsenti tulust, mida 
teenitakse tänu niisuguste fonogrammide 
levitamise, reprodutseerimise ja 
kättesaadavaks tegemise ainuõigusele, mis 
oleksid üldsusele kättesaadavaks 
muutunud, kui kaitse tähtaeg ei oleks 
seaduspärase avaldamise või üldsusele 
edastamise tulemusel pikenenud.

(11) Esimene täiendav üleminekumeede 
peaks kohustama fonogrammitootjaid 
vähemalt kord aastas paigutama fondi 
vähemalt 20 protsenti netotulust, mida 
teenitakse tänu niisuguste fonogrammide 
levitamise, reprodutseerimise ja 
kättesaadavaks tegemise ainuõigusele, mis 
oleksid üldsusele kättesaadavaks 
muutunud, kui kaitse tähtaeg ei oleks 
seaduspärase avaldamise või üldsusele 
edastamise tulemusel pikenenud.

Or. de

Selgitus

On mõistlik, et enne kui fonogrammitootjad kannavad nõutud raha üle esitajatele, võivad nad 
maha arvata kulud, mis on otseselt seotud kõnealuse fonograafilise teose kaitse tähtaja 
pikendamise haldamisega. Näiteks võivad need hõlmata käibemaksu ja põhjendatud kulusid, 
mis on seotud autoritasu ja autoriõiguse kuludega, tootmise, levitamise ja turustamise 
kuludega ning muude tekkinud tegevuskuludega, kuid üksnes nendega, mis on otseselt seotud 
tähtaja pikendamisega. 

Muudatusettepanek 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Esimene täiendav üleminekumeede 
peaks kohustama fonogrammitootjaid 
vähemalt kord aastas paigutama fondi 
vähemalt 20 protsenti tulust, mida 
teenitakse tänu niisuguste fonogrammide 

(11) Esimene täiendav üleminekumeede 
peaks kohustama fonogrammitootjaid 
vähemalt kord aastas paigutama fondi 
vähemalt 20 protsenti netotulust, mida 
teenitakse tänu niisuguste fonogrammide 
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levitamise, reprodutseerimise ja 
kättesaadavaks tegemise ainuõigusele, mis 
oleksid üldsusele kättesaadavaks 
muutunud, kui kaitse tähtaeg ei oleks 
seaduspärase avaldamise või üldsusele 
edastamise tulemusel pikenenud.

levitamise, reprodutseerimise ja 
kättesaadavaks tegemise ainuõigusele, mis 
oleksid üldsusele kättesaadavaks 
muutunud, kui kaitse tähtaeg ei oleks 
seaduspärase avaldamise või üldsusele 
edastamise tulemusel pikenenud.

Or. en

Selgitus

On mõistlik, et enne kui fonogrammitootjad kannavad nõutud raha üle esitajatele, võivad nad 
maha arvata kulud, mis on otseselt seotud kõnealuse fonograafilise teose kaitse tähtaja 
pikendamise haldamisega. Näiteks võivad need hõlmata käibemaksu ja põhjendatud kulusid, 
mis on seotud autoritasu ja autoriõiguse kuludega, tootmise, levitamise ja turustamise 
kuludega ning muude tekkinud tegevuskuludega, kuid üksnes nendega, mis on otseselt seotud 
tähtaja pikendamisega.

Muudatusettepanek 29
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Esimene täiendav üleminekumeede 
peaks kohustama fonogrammitootjaid 
vähemalt kord aastas paigutama fondi 
vähemalt 20 protsenti tulust, mida 
teenitakse tänu niisuguste fonogrammide 
levitamise, reprodutseerimise ja 
kättesaadavaks tegemise ainuõigusele, mis 
oleksid üldsusele kättesaadavaks 
muutunud, kui kaitse tähtaeg ei oleks 
seaduspärase avaldamise või üldsusele 
edastamise tulemusel pikenenud.

(11) Esimene täiendav üleminekumeede 
peaks kohustama fonogrammitootjaid 
vähemalt kord aastas paigutama fondi 
vähemalt 20 protsenti netotulust, mida 
teenitakse tänu niisuguste fonogrammide 
levitamise, reprodutseerimise ja 
kättesaadavaks tegemise ainuõigusele, mis 
oleksid üldsusele kättesaadavaks 
muutunud, kui kaitse tähtaeg ei oleks 
seaduspärase avaldamise või üldsusele 
edastamise tulemusel pikenenud.

Or. en

Selgitus

On mõistlik, et enne kui fonogrammitootjad kannavad nõutud raha üle esitajatele, võivad nad 
maha arvata kulud, mis on otseselt seotud kõnealuse fonograafilise teose kaitse tähtaja 
pikendamise haldamisega. Näiteks võivad need hõlmata käibemaksu ja põhjendatud kulusid, 
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mis on seotud autoritasu ja autoriõiguse kuludega, tootmise, levitamise ja turustamise 
kuludega ning muude tekkinud tegevuskuludega, kuid üksnes nendega, mis on otseselt seotud 
tähtaja pikendamisega.

Muudatusettepanek 30
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Esimene täiendav üleminekumeede ei 
tohi põhjustada väikestele ja keskmise 
suurusega fonogrammitootjatele 
ebaproportsionaalset halduskoormust. 
Seepärast peab liikmesriikidel olema 
õigus kehtestada erandeid teatavate 
fonogrammitootjate suhtes, kes lähtuvalt 
fonogrammide kaubanduslikul eesmärgil 
kasutamisega seotud aastasissetulekust 
kuuluvad väikeste või keskmise suurusega 
fonogrammitootjate hulka.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna täiendavat üleminekumeedet (20 %) mõõdetakse netotulu põhjal, ei teki VKEdele 
ebaproportsionaalseid kulusid. Selle tagamiseks, et kõik esitajad saavad kasu kõnealusest 
rahast, on mõistlik lisada see meetmesse.

Muudatusettepanek 31
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Esimene täiendav üleminekumeede ei 
tohi põhjustada väikestele ja keskmise 
suurusega fonogrammitootjatele 
ebaproportsionaalset halduskoormust. 

välja jäetud
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Seepärast peab liikmesriikidel olema 
õigus kehtestada erandeid teatavate 
fonogrammitootjate suhtes, kes lähtuvalt 
fonogrammide kaubanduslikul eesmärgil 
kasutamisega seotud aastasissetulekust 
kuuluvad väikeste või keskmise suurusega 
fonogrammitootjate hulka.

Or. en

Selgitus

Seda ei peeta registreerimissüsteemi osana vajalikuks. Kõnealune väljajätmine on samuti 
kooskõlas komisjoni ettepanekuga universaalse kohaldatavuse kohta.

Muudatusettepanek 32
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nimetatud raha tuleks suunata 
üksnes niisugustele esitajatele, kelle esitus 
on salvestatud fonogrammile ning kes on 
loovutanud oma õigused 
fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. 
Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha 
tuleks vähemalt kord aastas jagada 
individuaalselt „kõrvalesitajatele“. 
Liikmesriigid võivad nõuda, et nimetatud 
raha jagamine tehtaks ülesandeks 
esitajate kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele. Kui raha jagamine 
on usaldatud kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, võib kohaldada 
mittejaotatava tulu suhtes kehtivaid 
riiklikke sätteid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda ei peeta registreerimissüsteemi osana vajalikuks.
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Muudatusettepanek 33
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes 
niisugustele esitajatele, kelle esitus on 
salvestatud fonogrammile ning kes on 
loovutanud oma õigused 
fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. 
Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha 
tuleks vähemalt kord aastas jagada 
individuaalselt „kõrvalesitajatele“. 
Liikmesriigid võivad nõuda, et nimetatud 
raha jagamine tehtaks ülesandeks esitajate 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele. Kui raha jagamine on 
usaldatud kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, võib kohaldada 
mittejaotatava tulu suhtes kehtivaid 
riiklikke sätteid.

(13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes 
niisugustele esitajatele, kelle esitus on 
salvestatud fonogrammile ning kes on 
loovutanud oma õigused 
fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. 
Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha 
tuleks vähemalt kord aastas jagada 
individuaalselt kõnealustele esitajatele. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et 
nimetatud raha jagamine tehtaks 
ülesandeks esitajate kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele. 
Mittejaotatava tulu suhtes võib kohaldada
kehtivaid riiklikke sätteid.

Or. en

Selgitus

Haldusmenetluste lihtsustamiseks tuleks kollektiivse esindamise organisatsioonidele usaldada 
iga-aastase täiendava tasu haldamine. (Seotud direktiivi 2006/116/EÜ artikli 10a (uus) lõike 
5 muudatusettepanekuga.)

Muudatusettepanek 34
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes 
niisugustele esitajatele, kelle esitus on 
salvestatud fonogrammile ning kes on 

(13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes 
niisugustele esitajatele, kelle esitus on 
salvestatud fonogrammile ning kes on 
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loovutanud oma õigused 
fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. 
Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha 
tuleks vähemalt kord aastas jagada 
individuaalselt „kõrvalesitajatele“. 
Liikmesriigid võivad nõuda, et nimetatud 
raha jagamine tehtaks ülesandeks esitajate 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele. Kui raha jagamine on 
usaldatud kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, võib kohaldada 
mittejaotatava tulu suhtes kehtivaid 
riiklikke sätteid.

loovutanud oma õigused 
fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. 
Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha 
tuleks vähemalt kord aastas jagada 
individuaalselt „kõrvalesitajatele”. 
Liikmesriigid võivad nõuda, et nimetatud 
raha jagamine tehtaks ülesandeks esitajate 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele. Kui raha jagamine on 
usaldatud kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, võib kohaldada 
mittejaotatava tulu suhtes kehtivaid 
riiklikke sätteid. Vastavalt põhimõtetele, 
mis on kirjas UNESCO 
ülddeklaratsioonis kultuurilise 
mitmekesisuse kohta, peavad kollektiivse 
esindamise organisatsioonid mängima 
põhirolli kultuurilise mitmekesisuse 
säilitamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes 
niisugustele esitajatele, kelle esitus on 
salvestatud fonogrammile ning kes on 
loovutanud oma õigused 
fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. 
Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha 
tuleks vähemalt kord aastas jagada 
individuaalselt „kõrvalesitajatele“. 
Liikmesriigid võivad nõuda, et nimetatud 
raha jagamine tehtaks ülesandeks esitajate 
kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele. Kui raha jagamine on 
usaldatud kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, võib kohaldada 
mittejaotatava tulu suhtes kehtivaid 
riiklikke sätteid.

(13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes 
niisugustele esitajatele, kelle esitus on 
salvestatud fonogrammile ning kes on 
loovutanud oma õigused 
fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. 
Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha 
tuleks vähemalt kord aastas jagada 
individuaalselt „kõrvalesitajatele”. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et 
nimetatud raha jagamine tehtaks 
ülesandeks esitajate kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele.
Mittejaotatava tulu suhtes võib kohaldada
kehtivaid riiklikke sätteid.
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Or. en

Selgitus

Haldusmenetluste lihtsustamiseks tuleb kollektiivse esindamise organisatsioonidele usaldada 
iga-aastase täiendava tasu haldamine. (Seotud direktiivi 2006/116/EÜ artikli 10a (uus) lõike 
5 muudatusettepanekuga.)

Muudatusettepanek 36
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Rentimis- ja laenutamisõigust ja 
teatavaid autoriõigusega kaasnevaid 
õigusi intellektuaalomandi vallas 
käsitleva direktiivi 2006/115 artikliga 5 
tagatakse esitajatele võõrandamatu õigus 
õiglasele tasule rentimise, sealhulgas 
fonogrammide rentimise eest. Samuti ei 
loovuta esitajad lepingulistes suhetes 
tavaliselt fonogrammitootjatele oma 
õigust saada direktiivi 2006/115/EÜ 
artikli 8 lõike 2 alusel ühekordset õiglast 
tasu üldsusele ülekandmise ja edastamise 
eest ega õigust saada direktiivi 
2001/29/EÜ artikli 5 lõike 2 punkti b 
alusel õiglast hüvitist isiklikuks tarbeks 
tehtud reproduktsioonide eest. Seetõttu ei 
tuleks fonogrammitootja poolt esitajatele 
täiendava tuluna tasutava kogusumma 
arvestamisel arvesse võtta tulu, mida 
fonogrammitootja on teeninud 
fonogrammide rentimise eest, ühekordset 
õiglast tasu üldsusele ülekandmise ja 
edastamise eest ega õiglast hüvitist 
isiklikuks tarbeks tehtud 
reproduktsioonide eest. 

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Seda ei peeta registreerimissüsteemi osana vajalikuks.

Muudatusettepanek 37
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Selle tagamiseks, et esitajad, kes 
loovutavad oma ainuõiguse korrapärase 
tasu või sissetuleku eest tootjale, saavad 
täielikult kasu kaitse pikendatud tähtajast, 
tagavad liikmesriigid, et autoritasu või 
tasumäär, mida ei ole koormatud 
ettemaksete või lepinguga määratud 
mahaarvamistega, makstakse esitajale 
kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul.

Or. en

Selgitus

See säte on oluline, et esitajad saaksid õiguste kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul kõik 
saadaolevad autoritasud, isegi kui plaadifirmad keelduvad põhjendusel, et ettemaks 
esitajatele ei ole veel tasa teenitud. Ilma selle lisasätteta oleks kaitse tähtaja pikendamine 
kasulik ainult mõnele üksikule põhiesitajale.

Muudatusettepanek 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teine täiendav üleminekumeede peaks 
tagama, et esitaja saab esituse
salvestusega seotud õigused tagasi, kui 
fonogrammitootja ei paku piisaval hulgal 
müügiks niisuguse fonogrammi koopiaid, 

(15) Teine täiendav üleminekumeede peaks 
tagama, et kui fonogrammitootja ei paku
enam piisaval hulgal müügiks fonogrammi
vähemalt ühe versiooni koopiaid, mis 
juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks 
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mis juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks 
pikendatud, oleks muutunud üldsusele 
kättesaadavaks, või ei tee sellist 
fonogrammi üldsusele kättesaadavaks. 
Sellisel juhul peaks fonogrammitootja 
õiguste kaitse tähtaeg lõppema, et ei tekiks 
olukorda, kus need õigused eksisteerivad 
samaaegselt esitaja õigustega esituse 
salvestusele, kui neid enam ei loovutata 
ega anta üle fonogrammitootjale.

pikendatud, oleks muutunud üldsusele 
kättesaadavaks, või ei tee vähemalt ühte 
sellise fonogrammi versiooni üldsusele 
kättesaadavaks, võib esitaja tootjalt seda 
nõuda, ning kui tootja ei täida nõuet 
mõistliku aja jooksul, võib esitaja 
lõpetada õiguste loovutamise lepingu 
seoses asjaomase esituse salvestusega. 
Sellisel juhul peaks fonogrammitootja 
õiguste kaitse tähtaeg lõppema, et ei tekiks 
olukorda, kus need õigused eksisteerivad 
samaaegselt esitaja õigustega esituse 
salvestusele, kui neid enam ei loovutata 
ega anta üle fonogrammitootjale.

Or. en

Selgitus

Oleks ebapraktiline loota, et tootja pakub müügiks / teeb kättesaadavaks fonogrammi kõik 
versioonid. Kõnealuse muudatusettepanekuga selgitatakse, et tootja peab tegema 
kättesaadavaks vähemalt ühe versiooni, ja sätestatakse, et kui tootja ei paku / ei tee 
kättesaadavaks vähemalt ühte versiooni, võib esitaja seda temalt nõuda, ning kui tootja ei 
täida nõuet mõistliku aja jooksul, võib esitaja lõpetada kõnealuse fonogrammi õiguste 
loovutamise lepingu.

Muudatusettepanek 39
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teine täiendav üleminekumeede peaks 
tagama, et esitaja saab esituse 
salvestusega seotud õigused tagasi, kui 
fonogrammitootja ei paku piisaval hulgal 
müügiks niisuguse fonogrammi koopiaid, 
mis juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks 
pikendatud, oleks muutunud üldsusele 
kättesaadavaks, või ei tee sellist 
fonogrammi üldsusele kättesaadavaks. 
Sellisel juhul peaks fonogrammitootja 
õiguste kaitse tähtaeg lõppema, et ei tekiks 

(15) Teine täiendav üleminekumeede peaks 
tagama, et kui fonogrammitootja ei paku
enam piisaval hulgal müügiks fonogrammi
vähemalt ühe versiooni koopiaid, mis 
juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks 
pikendatud, oleks muutunud üldsusele 
kättesaadavaks, või ei tee vähemalt ühte 
sellise fonogrammi versiooni üldsusele 
kättesaadavaks, võib esitaja tootjalt seda 
nõuda, ning kui tootja ei täida nõuet 
mõistliku aja jooksul, võib esitaja 
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olukorda, kus need õigused eksisteerivad 
samaaegselt esitaja õigustega esituse 
salvestusele, kui neid enam ei loovutata 
ega anta üle fonogrammitootjale.

lõpetada õiguste loovutamise lepingu 
seoses asjaomase esituse salvestusega. 
Sellisel juhul peaks fonogrammitootja 
õiguste kaitse tähtaeg lõppema, et ei tekiks 
olukorda, kus need õigused eksisteerivad 
samaaegselt esitaja õigustega esituse 
salvestusele, kui neid enam ei loovutata 
ega anta üle fonogrammitootjale.

Or. en

Selgitus

Oleks ebapraktiline loota, et tootja pakub müügiks / teeb kättesaadavaks fonogrammi kõik 
versioonid. Kõnealuse muudatusettepanekuga selgitatakse, et tootja peab tegema 
kättesaadavaks vähemalt ühe versiooni, ja sätestatakse, et kui tootja ei paku / ei tee 
kättesaadavaks vähemalt ühte versiooni, võib esitaja seda temalt nõuda, ning kui tootja ei 
täida nõuet mõistliku aja jooksul, võib esitaja lõpetada kõnealuse fonogrammi õiguste 
loovutamise lepingu.

Muudatusettepanek 40
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teine täiendav üleminekumeede peaks 
tagama, et esitaja saab esituse salvestusega 
seotud õigused tagasi, kui 
fonogrammitootja ei paku piisaval hulgal 
müügiks niisuguse fonogrammi koopiaid, 
mis juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks 
pikendatud, oleks muutunud üldsusele 
kättesaadavaks, või ei tee sellist 
fonogrammi üldsusele kättesaadavaks. 
Sellisel juhul peaks fonogrammitootja 
õiguste kaitse tähtaeg lõppema, et ei tekiks 
olukorda, kus need õigused eksisteerivad 
samaaegselt esitaja õigustega esituse 
salvestusele, kui neid enam ei loovutata 
ega anta üle fonogrammitootjale.

(15) Teine täiendav üleminekumeede peaks 
tagama, et esitaja saab esituse salvestusega 
seotud õigused tagasi, kui 
fonogrammitootja ei paku enam piisaval 
hulgal müügiks fonogrammi vähemalt ühe
versiooni koopiaid, mis juhul, kui kaitse 
tähtaega ei oleks pikendatud, oleks 
muutunud üldsusele kättesaadavaks, või ei 
tee sellise fonogrammi vähemalt ühte 
versiooni üldsusele kättesaadavaks. Sellisel 
juhul võib esitaja fonogrammitootjalt seda 
nõuda, ning kui fonogrammitootja ei 
täida nõuet mõistliku aja jooksul, võib 
esitaja lõpetada õiguste loovutamise 
lepingu seoses asjaomase esituse 
salvestusega. Sellisel juhul peaks 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
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lõppema, et ei tekiks olukorda, kus need 
õigused eksisteerivad samaaegselt esitaja 
õigustega esituse salvestusele, kui neid 
enam ei loovutata ega anta üle 
fonogrammitootjale.

Or. de

Selgitus

Oleks ebapraktiline nõuda tootjalt, et ta pakub müügiks / teeb kättesaadavaks fonogrammi 
kõik versioonid. Kõnealuse muudatusettepanekuga selgitatakse, et tootja peab tegema 
kättesaadavaks vähemalt ühe versiooni, ja sätestatakse, et kui tootja ei paku / ei tee 
kättesaadavaks vähemalt ühte versiooni, võib esitaja seda temalt nõuda.

Muudatusettepanek 41
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teine täiendav üleminekumeede peaks 
tagama, et esitaja saab esituse 
salvestusega seotud õigused tagasi, kui 
fonogrammitootja ei paku piisaval hulgal 
müügiks niisuguse fonogrammi koopiaid, 
mis juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks 
pikendatud, oleks muutunud üldsusele 
kättesaadavaks, või ei tee sellist
fonogrammi üldsusele kättesaadavaks. 
Sellisel juhul peaks fonogrammitootja 
õiguste kaitse tähtaeg lõppema, et ei tekiks 
olukorda, kus need õigused eksisteerivad 
samaaegselt esitaja õigustega esituse 
salvestusele, kui neid enam ei loovutata 
ega anta üle fonogrammitootjale.

(15) Teine täiendav üleminekumeede peaks 
tagama, et kui fonogrammitootja ei paku
enam piisaval hulgal müügiks fonogrammi
vähemalt ühe versiooni koopiaid, mis 
juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks 
pikendatud, oleks muutunud üldsusele 
kättesaadavaks, või ei tee vähemalt ühte 
sellise fonogrammi versiooni üldsusele 
kättesaadavaks, võib esitaja tootjalt seda 
nõuda, ning kui tootja ei täida nõuet 
mõistliku aja jooksul, võib esitaja 
lõpetada õiguste loovutamise lepingu 
seoses asjaomase esituse salvestusega. 
Sellisel juhul peaks fonogrammitootja 
õiguste kaitse tähtaeg lõppema, et ei tekiks 
olukorda, kus need õigused eksisteerivad 
samaaegselt esitaja õigustega esituse 
salvestusele, kui neid enam ei loovutata 
ega anta üle fonogrammitootjale.

Or. en
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Selgitus

Oleks ebapraktiline loota, et tootja pakub müügiks / teeb kättesaadavaks fonogrammi kõik 
versioonid. Kõnealuse muudatusettepanekuga selgitatakse, et tootja peab tegema 
kättesaadavaks vähemalt ühe versiooni, ja sätestatakse, et kui tootja ei paku / ei tee 
kättesaadavaks vähemalt ühte versiooni, võib esitaja seda temalt nõuda ning kui tootja ei 
täida nõuet mõistliku aja jooksul, võib esitaja lõpetada kõnealuse fonogrammi õiguste 
loovutamise lepingu.

Muudatusettepanek 42
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teine täiendav üleminekumeede 
peaks tagama, et esitaja saab esituse 
salvestusega seotud õigused tagasi, kui 
fonogrammitootja ei paku piisaval hulgal 
müügiks niisuguse fonogrammi koopiaid, 
mis juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks 
pikendatud, oleks muutunud üldsusele 
kättesaadavaks, või ei tee sellist 
fonogrammi üldsusele kättesaadavaks. 
Sellisel juhul peaks fonogrammitootja 
õiguste kaitse tähtaeg lõppema, et ei tekiks 
olukorda, kus need õigused eksisteerivad 
samaaegselt esitaja õigustega esituse 
salvestusele, kui neid enam ei loovutata 
ega anta üle fonogrammitootjale.

(15) Täiendav üleminekumeede peaks 
tagama, et esitaja saab esituse salvestusega 
seotud õigused tagasi, kui 
fonogrammitootja ei paku piisaval hulgal 
müügiks niisuguse fonogrammi koopiaid, 
mis juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks 
pikendatud, oleks muutunud üldsusele 
kättesaadavaks, või ei tee sellist 
fonogrammi üldsusele kättesaadavaks. 
Sellisel juhul peaks fonogrammitootja 
õiguste kaitse tähtaeg lõppema, et ei tekiks 
olukorda, kus need õigused eksisteerivad 
samaaegselt esitaja õigustega esituse 
salvestusele, kui neid enam ei loovutata 
ega anta üle fonogrammitootjale.

Or. en

Selgitus

Järelduslik muudatusettepanek, kui eelmised punktid jäetakse välja, kuna neid ei ole
registreerimissüsteemis vaja.
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Muudatusettepanek 43
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Lisaks peaks tagama 
üleminekumeede, et fonogrammi kaitse 
lõpeb, kui seda ei ole pärast kaitse tähtaja 
pikendamist teatava ajavahemiku jooksul 
üldsusele kättesaadavaks tehtud, kuna 
õiguste omanikud ei kasuta fonogrammi, 
või seepärast, et fonogrammitootja või 
esitaja asukohta või isikut ei ole võimalik 
tuvastada Kui pärast õiguste tagastamist ei 
ole esitaja mõistliku tähtaja jooksul 
fonogrammi, mis tähtaja lõppedes 
muutuks üldsusele kättesaadavaks, 
üldsusele kättesaadavaks teinud, lõpeb nii 
fonogrammi kui ka salvestusega seotud 
õiguste kaitse tähtaeg.

(16) Lisaks peaks tagama 
üleminekumeede, et fonogrammi kaitse 
lõpeb, kui seda ei ole pärast kaitse tähtaja 
pikendamist teatava ajavahemiku jooksul 
üldsusele kättesaadavaks tehtud, kuna 
õiguste omanikud ei kasuta fonogrammi, 
või seepärast, et fonogrammitootja või 
esitaja asukohta või isikut ei ole võimalik 
tuvastada.

Or. en

Selgitus

„Võta või jäta” klausel on mõeldud esitajate õiguste kaitsmiseks ja selle tagamiseks, et 
fonogrammitootjad ei saaks õigusi ebaausalt ära võtta. Põhjendusega 15 see saavutatakse 
ning põhjenduse 16 täiendavad meetmeid ei paku esitajatele täiendavat kasu ning toovad 
paljudel juhtudel endaga kaasa kahju esitajatele.

Muudatusettepanek 44
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Lisaks peaks tagama 
üleminekumeede, et fonogrammi kaitse 
lõpeb, kui seda ei ole pärast kaitse tähtaja 
pikendamist teatava ajavahemiku jooksul 
üldsusele kättesaadavaks tehtud, kuna 

(16) Lisaks peaks tagama 
üleminekumeede, et fonogrammi kaitse 
lõpeb, kui seda ei ole pärast kaitse tähtaja 
pikendamist teatava ajavahemiku jooksul 
üldsusele kättesaadavaks tehtud, kuna 
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õiguste omanikud ei kasuta fonogrammi, 
või seepärast, et fonogrammitootja või 
esitaja asukohta või isikut ei ole võimalik 
tuvastada Kui pärast õiguste tagastamist ei 
ole esitaja mõistliku tähtaja jooksul 
fonogrammi, mis tähtaja lõppedes muutuks 
üldsusele kättesaadavaks, üldsusele 
kättesaadavaks teinud, lõpeb nii 
fonogrammi kui ka salvestusega seotud 
õiguste kaitse tähtaeg.

õiguste omanikud ei kasuta fonogrammi, 
või seepärast, et fonogrammitootja või 
esitaja asukohta või isikut ei ole võimalik 
tuvastada. Kui pärast õiguste tagastamist ei 
ole esitaja mõistliku tähtaja jooksul 
fonogrammi, mis tähtaja lõppedes muutuks 
üldsusele kättesaadavaks, üldsusele 
kättesaadavaks teinud, lõpeb nii 
fonogrammi kui ka salvestusega seotud 
õiguste kaitse tähtaeg. Pikendatud tähtaja 
lõppemine avaldatakse OHIMi veebisaidil 
ning piisava aja möödumisel võib kirje 
eemaldada.

Or. en

Selgitus

Registreerimissüsteemis tuleb soovitatavalt avaldada kõik muutused staatuse osas. „Võta või 
jäta” klausel on jätkuvalt kasulik registreerimise kontekstis, et tühistada kasutamata õiguseid. 
Kirjeid tühistatud pikendamiste kohta ei ole mõistliku aja möödumisel enam vaja säilitada.

Muudatusettepanek 45
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kolmas täiendav üleminekumeede 
peaks olema „nullist alustamine”, et 
tasakaalustada lepingutingimusi, mille 
alusel esitajad loovutavad oma 
ainuõigused tootjale korrapärase tasu 
maksmise eest. Sel eesmärgil peaksid 
liikmesriigid võtma asjakohaseid 
õigusloomega seotud meetmeid tagamaks, 
et lepingujärgne täielik autoritasu või 
tasumäär, mida ei ole koormatud 
ettemaksete või lepinguga määratud 
mahaarvamistega, makstakse 
asjaomastele esitajatele pikendatud 
tähtaja jooksul.
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Or. en

Selgitus

See säte on oluline, et esitajad saaksid õiguste kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul kõik 
saadaolevad autoritasud, isegi kui plaadifirmad keelduvad põhjendusel, et ettemaks 
esitajatele ei ole veel tasa teenitud. Ilma selle lisasätteta oleks kaitse tähtaja pikendamine 
kasulik ainult mõnele üksikule põhiesitajale.

Muudatusettepanek 46
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Julgustamaks esitajatele autoritasu 
maksmist kehtiva 50 aasta pikkuse tähtaja 
jooksul, on soovitatav, et kõik uued 
lepingud sisaldaksid sätet, mille alusel on 
võimalik anda esitajatele õigus kasutada 
fonogrammi isiklikult või – vastavalt 
olukorrale – kaasesitajatega ühiselt, kui 
fonogrammi ei tehta üldsusele viie aasta 
jooksul kättesaadavaks. 

Or. en

Selgitus

Sissetulek autoriõiguse põhitähtaja jooksul on kasulikum ja seda tuleb julgustada.

Muudatusettepanek 47
Hartmut Nassauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna liikmesriigid ei saa täiel määral 
täita kavandatavate täiendavate meetmete 

(17) Kuna liikmesriigid ei saa täiel määral 
täita kavandatavate täiendavate meetmete 
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üldisi eesmärke, sest asjakohases 
valdkonnas põhjustaksid riiklikud meetmed 
konkurentsitingimuste moonutamist või 
mõjutaksid ühenduse õigusaktides 
määratletud fonogrammitootja ainuõiguste 
ulatust, ning et nimetatud eesmärgid on 
seetõttu paremini saavutatavad ühenduse 
tasandil, võib ühendus võtta meetmeid 
kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. 
Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, 
mida on vaja kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks.

üldisi eesmärke, sest asjakohases 
valdkonnas põhjustaksid riiklikud meetmed 
konkurentsitingimuste moonutamist või 
mõjutaksid ühenduse õigusaktides 
määratletud fonogrammitootja ainuõiguste 
ulatust, ning et nimetatud eesmärgid on 
seetõttu paremini saavutatavad ühenduse 
tasandil, võib ühendus võtta meetmeid 
kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. 
Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, 
mida on vaja kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks. Täiendavate 
üleminekumeetmete hulka kuulub 
kohustuslik esitajate ja 
fonogrammitootjate õiguste kollektiivne 
teostamine seoses ringhäälinguasutuste 
niisuguste raadio- või telesaadete 
tellitavate teenustega, mille lahutamatuks 
osaks on õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammidelt pärit muusika. 
Kõnealune õiguste kollektiivse haldamise 
süsteem täiendab õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammide levitamise tasustamise 
korda, mis on sätestatud direktiivi 
2006/115/EÜ artikli 8 lõikes 2, ning 
tagab, et kogu õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammide kaitse tähtaja jooksul 
saavad asjaomased esitajad ja 
fonogrammitootjad õiglase osa ka 
tellitavate ringhäälingutoodete 
kasutamise eest saadud tasust.

Or. en

Selgitus

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
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broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use. 

Muudatusettepanek 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Täiendavate üleminekumeetmete 
hulka kuulub kohustuslik esitajate ja 
fonogrammitootjate õiguste kollektiivne 
teostamine seoses ringhäälinguasutuste 
niisuguste raadio- või telesaadete 
tellitavate teenustega, mille lahutamatuks 
osaks on õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammidelt pärit muusika. 
Kõnealune õiguste kollektiivse haldamise 
süsteem täiendab õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammide levitamise tasustamise 
korda, mis on sätestatud direktiivi 
2006/115/EÜ artikli 8 lõikes 2, ning 
tagab, et kogu õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammide kaitse tähtaja jooksul 
saavad asjaomased esitajad ja 
fonogrammitootjad õiglase osa tellitavate 
ringhäälingutoodete kasutamise eest 
saadud tasust.

Or. en

Selgitus

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both 
efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) 
Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast 
productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a 
mandatory collective licensing scheme for such use.
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Muudatusettepanek 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Täiendavate üleminekumeetmete 
hulka kuulub samuti kohustuslik esitajate 
ja fonogrammitootjate õiguste kollektiivne 
teostamine seoses ringhäälinguasutuste 
niisuguste raadio- või telesaadete 
tellitavate teenustega, mille lahutamatuks 
osaks on õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammidelt pärit muusika. 
Kõnealune õiguste kollektiivse haldamise 
süsteem täiendab õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammide levitamise tasustamise 
korda, mis on sätestatud direktiivi 
2006/115/EÜ artikli 8 lõikes 2, ning 
tagab, et kogu õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammide kaitse tähtaja jooksul 
saavad asjaomased esitajad ja 
fonogrammitootjad õiglase osa ka 
tellitavate ringhäälingutoodete 
kasutamise eest saadud tasust.

Or. en

Selgitus

Esitajate ja fonogrammitootjate kaitse tähtaja pikendamine suurendab haldusprobleeme 
raadio- ja televisioonikanalite jaoks, kes peavad selgitama välja vajalikud tellimisõigused 
nende toodete, eelkõige nende arhiivide jaoks. Saavutamaks õiguste tõhus haldamine, nagu 
on julgustatud 2001. aasta autoriõiguste direktiivi põhjenduses 16, ning kõigi õiguste 
omanike õiglane osa ringhäälingutoodete tellitud kasutamise eest, on asjakohane täiendada 
kõnealust tasustamise korda kohustusliku kollektiivse litsentsimise kavaga sellise kasutamise 
puhul.
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Muudatusettepanek 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Täiendavate üleminekumeetmete 
hulka kuulub samuti kohustuslik esitajate 
ja fonogrammitootjate õiguste kollektiivne 
teostamine seoses ringhäälinguasutuste 
niisuguste raadio- või telesaadete 
tellitavate teenustega, mille lahutamatuks 
osaks on õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammidelt pärit muusika. 
Kõnealune õiguste kollektiivse haldamise 
süsteem täiendab õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammide levitamise tasustamise 
korda, mis on sätestatud direktiivi 
2006/115/EÜ artikli 8 lõikes 2, ning 
tagab, et kogu õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammide kaitse tähtaja jooksul 
saavad asjaomased esitajad ja 
fonogrammitootjad õiglase osa ka 
tellitavate ringhäälingutoodete 
kasutamise eest saadud tasust.

Or. en

Selgitus

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.
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Muudatusettepanek 51
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Sõnalist osa hõlmavate muusikateoste 
kaitse tähtaegade erinevus takistab kaupade 
ja teenuste, sh piiriülese kollektiivse 
haldusteenuse vaba liikumist.

(19) Sõnalist osa hõlmavate muusikateoste 
kaitse tähtaegade erinevus takistab kaupade 
ja teenuste, sh piiriülese kollektiivse 
haldusteenuse vaba liikumist. 

Selleks et tagada selliste takistuste 
kõrvaldamine, peaks kõigi kaitsealuste 
teoste suhtes alates [käesoleva direktiivi 
kuupäev] kõigis liikmesriikides 
kohaldatama samasugust ühtlustatud 
kaitse tähtaega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku eesmärk on ühtlustada sätteid koostööna valminud teoste kohta, et 
kõrvaldada takistused kaupade ja teenuste vabale liikumisele ning lihtsustada litsentsimist 
mitme liikmesriigi territooriumil. Muudatusettepanekuga püütakse selgitada, et säte peab 
kehtima alates käesoleva direktiivi jõustumisest kõigi teoste suhtes, mis on ELis samal ajal 
kaitstud. 

Muudatusettepanek 52
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Esitajad peaksid pärast tellimusel 
kättesaadavaks tegemise ainuõiguse 
loovutamist tootjatele säilitama 
võõrandamatu õiguse saada õiglast tasu 
nende salvestatud esituste kasutamise eest 
tellitavate teenuste kaudu. Kõnealune 
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õigus peab järgima rendiõiguse eeskirju, 
mis on sätestatud direktiivis 2006/115/EÜ. 
Läbi tuleks viia mõju hindamine, et 
uurida, kuidas kõnealust mehhanismi 
saab ELi õigusaktidesse kõige paremini 
üle võtta.

Or. en

Selgitus

Although on-demand and near-on-demand services are of increasing importance, very few 
performers can actually derive substantive benefits from their exclusive right of making 
available, due to unbalanced contractual relationship, often further weakened by 
presumptions of transfer as established in some national legislations. It is therefore important 
that performers retain a permanent unwaivable right to receive a fair share from the users for 
the on-demand and near-on-demand exploitation of their work after their exclusive right of 
making available has been transferred to the producers. Such remuneration should be subject 
to mandatory collective administration.

Muudatusettepanek 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artikli 3 lõike 1 teine lause 
asendatakse järgmisega: 

välja jäetud

„Siiski, 
– kui esituse muul viisil kui fonogrammil 
jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt 
avaldatud või kõnealuse ajavahemiku 
jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad õigused 50 aastat pärast esimese 
sellise avaldamise või esimese sellise 
üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem,
– kui esituse fonogrammil jäädvustatud 
salvestus on õiguspäraselt avaldatud või 
kõnealuse ajavahemiku jooksul 
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õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad õigused 95 aastat pärast esimese 
sellise avaldamise või esimese sellise 
üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem.“

Or. en

Selgitus

Autoriõiguse tähtaja pikendamisest saaksid enamasti kasu tootmisettevõtjad ja kuulsad 
esitajad. Esitajate sissetulek on eeskätt lepingu, mitte autoriõiguse teema. Tegelikult peaksid 
kõnealuse ettepaneku tõttu jagama esitajad kindlaksmääratud summas kogutud litsentsitasu 
oluliselt enamate õiguste omanikega. Lisaks ei ole enne kõnealuse pikendamisega seotud 
ettepaneku esitamist uuritud põhjalikult tagajärgi ei tarbijate ega ringhäälinguasutuste 
kuludele ning on üsna tõenäoline, et kulud seetõttu suurenevad.

Muudatusettepanek 54
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artikli 3 lõike 1 teine lause 
asendatakse järgmisega: 

välja jäetud

„Siiski, 
– kui esituse muul viisil kui fonogrammil 
jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt 
avaldatud või kõnealuse ajavahemiku 
jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad õigused 50 aastat pärast esimese 
sellise avaldamise või esimese sellise 
üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem,
– kui esituse fonogrammil jäädvustatud 
salvestus on õiguspäraselt avaldatud või 
kõnealuse ajavahemiku jooksul 
õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad õigused 95 aastat pärast esimese 
sellise avaldamise või esimese sellise 



PE416.322v02-00 40/85 AM\757970ET.doc

ET

üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem.“

Or. en

Selgitus

Välja jäetud ettepaneku kasuks, et asendada automaatne pikendamise süsteem 
registreerimissüsteemiga, mis on kavandatud juhtude järgi, kui esitajad ei saa piisavat tasu. 

Muudatusettepanek 55
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siiski, Siiski, kui esituse salvestus on 
õiguspäraselt avaldatud kõnealuse 
ajavahemiku jooksul, aeguvad kõnealused
õigused 95 aastat pärast esimese 
õiguspärase avaldamise kuupäeva.

– kui esituse muul viisil kui fonogrammil 
jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt 
avaldatud või kõnealuse ajavahemiku 
jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad õigused 50 aastat pärast esimese 
sellise avaldamise või esimese sellise 
üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem,

Kui õiguspärast avaldamist ei ole 
toimunud esimeses lauses mainitud 
ajavahemiku jooksul ning kui esituse 
salvestus on kõnealuse ajavahemiku 
jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad kõnealused õigused 95 aastat 
pärast esimese õiguspärase üldsusele 
edastamise kuupäeva.

– kui esituse fonogrammil jäädvustatud
salvestus on õiguspäraselt avaldatud või
kõnealuse ajavahemiku jooksul 
õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad 
õigused 95 aastat pärast esimese sellise 
avaldamise või esimese sellise üldsusele 
edastamise kuupäeva olenevalt sellest, 
kumb kuupäev on varasem.

Or. en
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Selgitus

Tuleks tunnustada kõikide esitajate loomingulist panust ning see peaks direktiivis kajastuma; 
ettepaneku kohaldamisala tuleks laiendada, nii et kõik esitajad võiksid pikendatud kaitse 
tähtajast kasu saada. Seetõttu tehakse ettepanek jätta välja esituse fonogrammil või muul 
viisil salvestamise eristamine. Muudatusettepanekuga püütakse kohaldada samu 
alguskuupäevi nii esitajate kui ka tootjate õiguste kaitse tähtaja arvestamiseks (nagu nähakse 
ette artikli 3 lõikes 2).

Muudatusettepanek 56
Bert Doorn

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siiski, Siiski, 
– kui esituse muul viisil kui fonogrammil 
jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt 
avaldatud või kõnealuse ajavahemiku 
jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad õigused 50 aastat pärast esimese 
sellise avaldamise või esimese sellise 
üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem,

– kui esituse muul viisil kui fonogrammil 
jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt 
avaldatud või kõnealuse ajavahemiku 
jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad õigused

– 50 aastat pärast esimese sellise 
avaldamise või esimese sellise üldsusele 
edastamise kuupäeva olenevalt sellest, 
kumb kuupäev on varasem või
– esitaja surma korral
olenevalt sellest, kumb ajavahemik on 
pikem;

– kui esituse fonogrammil jäädvustatud 
salvestus on õiguspäraselt avaldatud või 
kõnealuse ajavahemiku jooksul 
õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad 
õigused 95 aastat pärast esimese sellise 
avaldamise või esimese sellise üldsusele 
edastamise kuupäeva olenevalt sellest, 
kumb kuupäev on varasem.

– kui esituse fonogrammil jäädvustatud 
salvestus on õiguspäraselt avaldatud või 
kõnealuse ajavahemiku jooksul 
õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad 
õigused 
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– 50 aastat pärast esimese sellise 
avaldamise või esimese sellise üldsusele 
edastamise kuupäeva olenevalt sellest, 
kumb kuupäev on varasem;

– esitaja surma korral
olenevalt sellest, kumb ajavahemik on 
pikem.

Or. en

Selgitus

Pelgast kaitse tähtaja pikendamisest saaksid enamasti kasu tootmisettevõtjad ja kuulsad 
esitajad. Lisaks ei ole enne kõnealuse pikendamisega seotud ettepaneku esitamist uuritud 
põhjalikult tagajärgi ei tarbijate ega ringhäälinguasutuste kuludele ning on üsna tõenäoline, 
et kulud seetõttu suurenevad. Kavandatud muudatusettepanek püüab saavutada tasakaalu 
õiguse omanike ja kasutajate huvide vahel.

Muudatusettepanek 57
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siiski, Siiski,

– kui esituse muul viisil kui fonogrammil 
jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt 
avaldatud või kõnealuse ajavahemiku 
jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad õigused 50 aastat pärast esimese 
sellise avaldamise või esimese sellise 
üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem,

– kui esituse muul viisil kui fonogrammil 
jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt 
avaldatud või kõnealuse ajavahemiku 
jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad õigused 50 aastat pärast esimese 
sellise avaldamise või esimese sellise 
üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem,

– kui esituse fonogrammil jäädvustatud 
salvestus on õiguspäraselt avaldatud või 
kõnealuse ajavahemiku jooksul 
õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad 
õigused 95 aastat pärast esimese sellise 
avaldamise või esimese sellise üldsusele 

– kui esituse fonogrammil jäädvustatud 
salvestus on õiguspäraselt avaldatud või 
kõnealuse ajavahemiku jooksul 
õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad 
õigused 95 aastat pärast esimese sellise 
avaldamise või esimese sellise üldsusele 
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edastamise kuupäeva olenevalt sellest, 
kumb kuupäev on varasem.

edastamise kuupäeva olenevalt sellest, 
kumb kuupäev on varasem.

Siiski, kui esitaja kõnealuse ajavahemiku 
lõppedes elab, kehtivad kõnealuse esitaja 
õigused edasi kuni tema surmani.

Or. en

Selgitus

Pikendamist peaks kohaldatama üksnes esitajate suhtes ja sedagi üksnes nende surmani. 
Kõnealune ettepanek peegeldab praegust Kreeka õigust, mida ei ole ühtlustatud. Komisjon 
viitas sellele, et keeldus Kreeka suhtes täitemenetluse algatamisest, kuna peab Kreeka sätteid 
paremaks praegusest ühtlustatud õigusest. Pikendamine ei ole õigustatud fonogrammitootjate 
suhtes: 50 aastale fikseeritud tähtaeg on enam kui piisav aeg mis tahes investeeringu tagasi 
teenimiseks. 

Muudatusettepanek 58
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siiski, Siiski, 
– kui esituse muul viisil kui fonogrammil 
jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt 
avaldatud või kõnealuse ajavahemiku 
jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad õigused 50 aastat pärast esimese 
sellise avaldamise või esimese sellise 
üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem,

– kui esituse muul viisil kui fonogrammil 
jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt 
avaldatud või kõnealuse ajavahemiku 
jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad õigused 100 aastat pärast esimese 
sellise avaldamise või esimese sellise 
üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem,

– kui esituse fonogrammil jäädvustatud 
salvestus on õiguspäraselt avaldatud või 
kõnealuse ajavahemiku jooksul 
õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad 
õigused 95 aastat pärast esimese sellise 
avaldamise või esimese sellise üldsusele 
edastamise kuupäeva olenevalt sellest, 

– kui esituse fonogrammil jäädvustatud 
salvestus on õiguspäraselt avaldatud või 
kõnealuse ajavahemiku jooksul 
õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad 
õigused 100 aastat pärast esimese sellise 
avaldamise või esimese sellise üldsusele 
edastamise kuupäeva olenevalt sellest, 
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kumb kuupäev on varasem. kumb kuupäev on varasem.

Or. en

Selgitus

Kaitse tähtaja pikendamist on vaja, et tagada esitajatele ja nende pärijatele õiguspärane 
sissetulek.

Muudatusettepanek 59
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siiski, Siiski, kui esituse salvestus on 
õiguspäraselt avaldatud kõnealuse 
ajavahemiku jooksul, aeguvad kõnealused
õigused 95 aastat pärast esimese 
õiguspärase avaldamise kuupäeva.

– kui esituse muul viisil kui fonogrammil 
jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt 
avaldatud või kõnealuse ajavahemiku 
jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad õigused 50 aastat pärast esimese 
sellise avaldamise või esimese sellise 
üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem,

Kui õiguspärast avaldamist ei ole 
toimunud esimeses lauses mainitud 
ajavahemiku jooksul ning kui esituse 
salvestus on kõnealuse ajavahemiku 
jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, 
aeguvad kõnealused õigused 95 aastat 
pärast esimese õiguspärase üldsusele 
edastamise kuupäeva.

– kui esituse fonogrammil jäädvustatud
salvestus on õiguspäraselt avaldatud või
kõnealuse ajavahemiku jooksul 
õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad 
õigused 95 aastat pärast esimese sellise 
avaldamise või esimese sellise üldsusele 
edastamise kuupäeva olenevalt sellest, 
kumb kuupäev on varasem.

Or. en
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Selgitus

Tuleks tunnustada kõikide esitajate loomingulist panust ning see peaks direktiivis kajastuma; 
ettepaneku kohaldamisala tuleks laiendada, nii et kõik esitajad võiksid pikendatud kaitse 
tähtajast kasu saada. Seetõttu tehakse ettepanek jätta välja esituse fonogrammil või muul 
viisil salvestamise eristamine. Muudatusettepanekuga püütakse kohaldada samu 
alguskuupäevi nii esitajate kui ka tootjate õiguste kaitse tähtaja arvestamiseks (nagu nähakse 
ette artikli 3 lõikes 2).

Muudatusettepanek 60
Bert Doorn

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 3 lõike 2 teises ja kolmandas 
lauses asendatakse arv „50“ arvuga „95“

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pelgast kaitse tähtaja pikendamisest saaksid enamasti kasu tootmisettevõtjad ja kuulsad 
esitajad. Lisaks ei ole enne kõnealuse pikendamisega seotud ettepaneku esitamist uuritud 
põhjalikult tagajärgi ei tarbijate ega ringhäälinguasutuste kuludele ning on üsna tõenäoline, 
et kulud seetõttu suurenevad. Kavandatud muudatusettepanek püüab saavutada tasakaalu 
õiguse omanike ja kasutajate huvide vahel.

Muudatusettepanek 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel -1 – punkt 2
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 3 lõike 2 teises ja kolmandas 
lauses asendatakse arv „50“ arvuga „95“

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Autoriõiguse tähtaja pikendamisest saaksid enamasti kasu tootmisettevõtjad ja kuulsad 
esitajad. Esitajate sissetulek on eeskätt lepingu, mitte autoriõiguse teema. Tegelikult peaksid 
kõnealuse ettepaneku tõttu jagama esitajad fikseeritud summas kogutud litsentsitasu oluliselt 
enamate õiguste omanikega. Lisaks ei ole enne kõnealuse pikendamisega seotud ettepaneku 
esitamist uuritud põhjalikult tagajärgi ei tarbijate ega ringhäälinguasutuste kuludele ning on 
üsna tõenäoline, et kulud seetõttu suurenevad.

Muudatusettepanek 62
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 3 lõike 2 teises ja kolmandas 
lauses asendatakse arv „50“ arvuga „95“

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Välja jäetud registreerimissüsteemi kasuks, mis põhineb piisava tasu puudumisel esitaja 
jaoks. 

Muudatusettepanek 63
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige 
2 a:
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(2 a) Pikendamine ebapiisava tasu tõttu
Autoriõiguse tähtaega võib pikendada 95 
aastale ebapiisava tasu tõttu esitajale.
Kõnealuse pikendamise taotluse võib 
esitada üksnes esitaja või tema pärija ning 
see tuleb esitada Siseturu Ühtlustamise 
Ametile (OHIM). 
Autoriõiguse tähtaja pikendamise 
avalikustab OHIM, kes peab kõnealusel 
eesmärgil loodud veebipõhist registrit. 
Kõik salvestuste koopiad, mille suhtes 
pikendamist kohaldatakse, märgistatakse 
autoriõiguse tähtajaga kas materiaalsel, 
elektroonilisel või digitaalsel kujul.

Or. en

Selgitus

Extension should only be on the basis of inadequate remuneration to the performer. The 
performer has control of whether to make the application. They could of course be supported 
to make that application by the phonogram producer. As it is on a registration basis a record 
must be kept and the mandate of OHIM could be extended for this purpose. This provides 
more certainty for the consumers who can check, unlike when automatic extensions are 
revoked through use it or lose it. This provision applies to all performers not just musicians. 
Guidelines on adequate remuneration to keep the process simple would be needed. 

Muudatusettepanek 64
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige 
2 a:
(2 a) Kui fonogrammile salvestatud esitus 
on üldsusele tehtud kättesaadavaks 
koopiate müümise abil või muul viisil või 
see on edastatud üldsusele, kuid 
kõnealuse fonogrammi üldsusele 
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kättesaadavaks tegemine lõpetatakse 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal 
kolme aasta jooksul, on esitajatel, kelle 
esitused sisalduvad fonogrammil, õigus 
paluda fonogrammitootjalt kõigi 
fonogrammi ja esitustega seotud õiguste 
loovutamist esitajale.
Kui kõnealuste õiguste omanik ei loovuta
õigusi vabatahtlikult kolme kuu jooksul 
alates niisuguse taotluse saamist, loetakse 
õigused loovutatuks. Hüvitise maksmist ei 
nõuta.
Kui fonogramm sisaldab rohkem kui ühe 
esitaja esitusi, võivad kõik esitajad 
kasutada kõnealust õigust kollektiivselt 
või individuaalselt, kuid kui õigust 
kasutab üksikesitaja, kuuluvad õigused 
kollektiivse esindamise organisatsioonile.

Or. en

Selgitus

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.

Muudatusettepanek 65
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige 
2 b:
(2 b) Pikendamise ajavahemikul kehtib 
õigus litsentsile. Lisaks kehtivad tasuta 
litsentsi õigused, mille jaoks ei ole 
ametlikku taotlust vaja esitada ja mille 
eest kollektiivse esindamise 
organisatsioonid või muud ühingud ei või 
nõuda ega määrata tasu, järgmistel 
juhtudel:
a) eraklubid või üldsusele mõeldud 
ringhäälingusaated, kus ei osale rohkem 
kui 250 inimest,
b) isiklikuks tarbeks kopeerimine või uue 
või erineva tehnilise platvormiga 
ajakohastamine.
Kahtluste vältimiseks ei kohaldata 
pikendatud tähtaja jooksul autoriõiguse 
tasu.

Or. en

Selgitus

This provision is compatible with either the Commission proposal or a registration type of 
extension. Extension should be subject to licenses of right so as to enable wider benefit. The 
royalty in such instances is still to be negotiated. Some automatic free licences are proposed 
so as not to prevent ‘sixties night’ and similar events popular with small private functions and 
charitable fund raising. Given the length of the copyright term, individuals are more likely to 
wish to make upgraded technical transfers to different platforms. Extension of term should not 
result in greater claims for copyright levies on electronic equipment to the detriment of the 
consumer. 

Muudatusettepanek 66
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 c (uus)
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige 
2 c:
(2 c) Esitajatel on oma esituste suhtes 
võõrandamatu moraalne õigus, mis kehtib 
95 aastat. Moraalne õigus annab 
esitajatele ja nende pärijatele õiguse:
a) takistada nende esituse taunitavat 
kasutamist ja moonutamist,
b) saada koormamata autoritasu 
autoriõiguse kaitse pikendatud tähtaja 
vältel.

Or. en

Selgitus

Sellega tagatakse, et esitajatel on võimalus takistada nende esituste kuritarvitamist nende elu 
vältel ja et pikendatud kaitse tähtaja jooksul on neil põhiõigus koormamata autoritasule. 
Kõnealune säte ühtib nii komisjoni ettepanekuga kui ka registreerimisel põhineva 
pikendamisega.

Muudatusettepanek 67
Katalin Lévai

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 d (uus)
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 3 – lõige 3 – teine lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) Lisatakse järgmine punkt:
Artikli 3 lõike 3 teises lauses asendatakse 
arv „50” arvuga „95”

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta on 
sätestatud, et nii fonogrammitootjate kui ka filmitootjate õigused kaotavad kehtivuse 50 aasta 
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pärast. Direktiivis käsitletakse mõlemaid õiguseid võrdselt. Sellega tunnustatakse, et 
kõnealuse kahe õiguse kaitse tase peab olema kõrge, et tagada loovuse säilimine ja 
edasiarendamine kultuurivaldkondade ja ühiskonna huvides tervikuna. 

Muudatusettepanek 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Artiklisse 10 lisatakse lõige 5: välja jäetud
„5. Artikli 3 lõikeid 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada muutmisdirektiivi nr] muudetud 
kujul kohaldatakse ainult salvestuste ja 
fonogrammide suhtes, mille puhul esitaja 
ja fonogrammitootja õigused on 
käesolevate sätete kohaselt endiselt 
kaitstud, alates [lisada kuupäev, enne 
mida liikmesriigid peavad direktiivi üle 
võtma, nagu on osutatud artiklis 2].“

Or. en

Selgitus

Kõnealune lõige on seotud artikli 3 lõigetega 1 ja 2. Kui need tuleb välja jätta, tuleb ka 
kõnealune lõige välja jätta.

Muudatusettepanek 69
Bert Doorn

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Artiklisse 10 lisatakse lõige 5: välja jäetud
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„5. Artikli 3 lõikeid 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada muutmisdirektiivi nr] muudetud 
kujul kohaldatakse ainult salvestuste ja 
fonogrammide suhtes, mille puhul esitaja 
ja fonogrammitootja õigused on 
käesolevate sätete kohaselt endiselt 
kaitstud, alates [lisada kuupäev, enne 
mida liikmesriigid peavad direktiivi üle 
võtma, nagu on osutatud artiklis 2].“

Or. en

Selgitus

Väljajätmine kooskõlas artikli 3 lõigetega 1 ja 2.

Muudatusettepanek 70
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Artiklisse 10 lisatakse lõige 5: välja jäetud
„5. Artikli 3 lõikeid 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada muutmisdirektiivi nr] muudetud 
kujul kohaldatakse ainult salvestuste ja 
fonogrammide suhtes, mille puhul esitaja 
ja fonogrammitootja õigused on 
käesolevate sätete kohaselt endiselt 
kaitstud, alates [lisada kuupäev, enne 
mida liikmesriigid peavad direktiivi üle 
võtma, nagu on osutatud artiklis 2].“

Or. en

Selgitus

Kõnealune lõige takistab tagasiulatuvat pikendamist. Registreerimissüsteemis, mis on 
olemuselt uus õigus, mis põhineb ebapiisaval tasul, võib pikendamine pärast kehtivuse 
lõppemist olla aktsepteeritav, eeldusel, et eksisteerivad asjakohased kaitsemeetmed. 
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Muudatusettepanek 71
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 3 lõikeid 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada muutmisdirektiivi nr] muudetud
kujul kohaldatakse ainult salvestuste ja 
fonogrammide suhtes, mille puhul esitaja 
ja fonogrammitootja õigused on 
käesolevate sätete kohaselt endiselt 
kaitstud, alates [lisada kuupäev, enne 
mida liikmesriigid peavad direktiivi üle 
võtma, nagu on osutatud artiklis 2].

5. Artikli 3 kohased tähtaegade 
pikendamised, mida on muudetud
direktiiviga [// lisada muutmisdirektiivi nr], 
käsitlevad üksnes alates 1. jaanuarist 
2009 tekkinud õigusi.

Or. de

Selgitus

Uued kaitse tähtaja pikendamised peaksid jõustuma ja kehtima üksnes nende õiguste suhtes, 
mis on tekkinud alates 1. jaanuarist 2009. See jätab sidusrühmadele aega kohanduda uue 
õigusliku olukorraga. 

Muudatusettepanek 72
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ei ole selgelt osutatud teisiti, jääb 
enne [lisada kuupäev, enne mida 
liikmesriigid peavad direktiivi üle võtma, 
nagu on osutatud artiklis 2] sõlmitud 
leping, millega esitaja on oma esituse 
salvestusega seotud õigused loovutanud 

1. Leping, mis on sõlmitud enne [lisada 
kuupäev, enne mida liikmesriigid peavad 
direktiivi üle võtma, nagu on osutatud 
artiklis 2], millega esitaja on oma esituse 
salvestusega seotud õigused, välja arvatud 
kollektiivse esindamise organisatsioonile 
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või üle andnud fonogrammitootjale 
(edaspidi „loovutamise või üleandmise 
leping“), jõusse ka pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr] 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud.

loovutatud õigused, loovutanud või üle 
andnud fonogrammitootjale (edaspidi 
„loovutamise või üleandmise leping”), ei 
jää jõusse pärast seda, kui artikli 3 lõike 1 
direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr] muutmisele eelnenud 
versiooni kohaselt ei olnuks esitaja 
salvestusega seotud õigused enam kaitstud.

2. Käesoleva artikli lõikeid 3 kuni 6
kohaldatakse lepingute loovutamise või 
üleandmise lepingute suhtes, mis jäävad 
jõusse ka pärast seda, kui artikli 3 lõigete 
1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud.

2. Kui esitaja ei ole oma õiguste haldamist 
seoses kaitse lisatähtajaga, mis on 
kinnitatud käesolevast direktiivist 
tulenevalt, kollektiivse esindamise 
organisatsioonile üle andnud, loetakse 
sama kategooria õiguseid haldav 
kollektiivse esindamise organisatsioon 
volitatuks haldama tema õigusi. Esitaja 
peab säilitama oma moraalsed õigused.

3. Kui loovutamise või üleandmise 
lepinguga antakse esitajale õigus nõuda 
ühekordset tasu, on esitajal õigus saada 
fonogrammitootjalt iga-aastast täiendavat 
tasu iga aasta eest, mil artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud.

3. Kollektiivse esindamise organisatsioon 
jaotab fonogrammi kasutamiselt saadava 
tasu võrdselt ja sellisel viisil, et kajastada 
fonogrammil sisalduva kaitstud esituse 
kõigi esitajate panuse iseloomu ja ulatust.

4. Kogusumma, mille fonogrammitootja 
peab eraldama lõikes 3 osutatud 
täiendavate sissetulekute makseteks, peab 
moodustama 20 protsenti tulust, mida ta 
on nimetatud tasu maksmisele eelnenud 
aastal teeninud niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.
Liikmesriigid võivad ette näha, et 
fonogrammitootjaid, kelle tulu nimetatud 
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tasu maksmisele eelnenud aastal ei ületa 
2 miljoni euro suurust miinimummäära, 
ei ole kohustatud loovutama vähemalt 20 
protsenti tulust, mida ta on nimetatud tasu 
maksmisele eelnenud aastal teeninud 
niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.
5. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja 
millises ulatuses võib kehtestada lõikes 3 
osutatud täiendava tasu saamise õiguse 
haldamise kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt.
6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja 
piisaval hulgal fonogrammi koopiaid 
müügiks ega tee fonogrammi üldsusele 
kättesaadavaks kaabliga või kaablita 
vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib 
neile ligi pääseda enda valitud kohas ja 
enda valitud ajal, võib esitaja loovutamise 
või üleandmise lepingu lõpetada. Kui 
fonogramm sisaldab mitme esitaja esituste 
salvestust, võivad esitajad loovutamise või 
üleandmise lepingud lõpetada üksnes 
ühiselt. Kui loovutamise või üleandmise 
leping on vastavalt 1. või 2. lausele 
lõpetatud, siis fonogrammitootja õiguste 
kaitse tähtaeg lõpeb.
Kui üks aasta pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi 
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üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga 
või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, 
et isik võib neile ligi pääseda enda valitud 
kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja 
fonogrammiga ning esitajate salvestusega 
seotud õiguste kaitse tähtaeg.

Or. en

Selgitus

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Muudatusettepanek 73
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõiked 1–5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ei ole selgelt osutatud teisiti, jääb 
enne [lisada kuupäev, enne mida 
liikmesriigid peavad direktiivi üle võtma, 
nagu on osutatud artiklis 2] sõlmitud 
leping, millega esitaja on oma esituse 
salvestusega seotud õigused loovutanud 
või üle andnud fonogrammitootjale 
(edaspidi „loovutamise või üleandmise 
leping“), jõusse ka pärast seda, kui artikli 
3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr] 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja salvestusega ega 

välja jäetud
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fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud.
2. Käesoleva artikli lõikeid 3 kuni 6
kohaldatakse lepingute loovutamise või 
üleandmise lepingute suhtes, mis jäävad 
jõusse ka pärast seda, kui artikli 3 lõigete 
1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud.
3. Kui loovutamise või üleandmise 
lepinguga antakse esitajale õigus nõuda 
ühekordset tasu, on esitajal õigus saada 
fonogrammitootjalt iga-aastast täiendavat 
tasu iga aasta eest, mil artikli 3 lõigete 1 
ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud.
4. Kogusumma, mille fonogrammitootja 
peab eraldama lõikes 3 osutatud 
täiendavate sissetulekute makseteks, peab 
moodustama 20 protsenti tulust, mida ta 
on nimetatud tasu maksmisele eelnenud 
aastal teeninud niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.
Liikmesriigid võivad ette näha, et 
fonogrammitootjaid, kelle tulu nimetatud 
tasu maksmisele eelnenud aastal ei ületa 
2 miljoni euro suurust miinimummäära, 
ei ole kohustatud loovutama vähemalt 20 
protsenti tulust, mida ta on nimetatud tasu 
maksmisele eelnenud aastal teeninud 
niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
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kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.
5. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja 
millises ulatuses võib kehtestada lõikes 3 
osutatud täiendava tasu saamise õiguse 
haldamise kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt.

Or. en

Selgitus

Registreerimissüsteemi ettepanekus ei ole seda vaja. Esitajatel peab olema võimalik pidada 
uusi läbirääkimisi.

Muudatusettepanek 74
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ei ole selgelt osutatud teisiti, jääb 
enne [lisada kuupäev, enne mida 
liikmesriigid peavad direktiivi üle võtma, 
nagu on osutatud artiklis 2] sõlmitud 
leping, millega esitaja on oma esituse 
salvestusega seotud õigused loovutanud 
või üle andnud fonogrammitootjale
(edaspidi „loovutamise või üleandmise 
leping“), jõusse ka pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr] 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 

1. Kui ei ole osutatud teisiti, jääb enne 
[lisada kuupäev, enne mida liikmesriigid 
peavad direktiivi üle võtma, nagu on 
osutatud artiklis 2] sõlmitud leping, 
millega esitaja on oma esituse salvestusega 
seotud õigused loovutanud või üle andnud 
tootjale (edaspidi „loovutamise või 
üleandmise leping”), jõusse ka pärast seda, 
kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr] 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja salvestusega ega tootja
salvestisega seotud õigused enam kaitstud.
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õigused enam kaitstud.

Or. en

Selgitus

Jäetakse välja sõna „selgelt” veendumaks, et loodud eeldus on ümberlükatav. Vajaduse 
korral asendatakse sõna „fonogramm” sõnaga „salvestis”, et käsitleda kõiki esitusi võrdselt 
olenemata valdkonnast (heli- või audiovisuaalsalvestis).

Muudatusettepanek 75
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikeid 3 kuni 6
kohaldatakse lepingute loovutamise või 
üleandmise lepingute suhtes, mis jäävad jõusse 
ka pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 
direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud.

2. Käesoleva artikli lõikeid 3 kuni 7
kohaldatakse lepingute loovutamise või 
üleandmise lepingute suhtes, mis jäävad 
jõusse ka pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 
ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud.

Or. en

Selgitus

See säte on oluline, et esitajad saaksid õiguste kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul kõik 
saadaolevad autoritasud, isegi kui plaadifirmad keelduvad põhjendusel, et ettemaks 
esitajatele ei ole veel tasa teenitud. Ilma selle lisasätteta oleks kaitse tähtaja pikendamine 
kasulik ainult mõnele üksikule põhiesitajale.
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Muudatusettepanek 76
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kogusumma, mille fonogrammitootja 
peab eraldama lõikes 3 osutatud 
täiendavate sissetulekute makseteks, peab 
moodustama 20 protsenti tulust, mida ta on 
nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal 
teeninud niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

4. Kogusumma, mille fonogrammitootja 
peab eraldama lõikes 3 osutatud 
täiendavate sissetulekute makseteks, peab 
moodustama 30 protsenti tulust, mida ta on 
nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal 
teeninud niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

Liikmesriigid võivad ette näha, et 
fonogrammitootjaid, kelle tulu nimetatud 
tasu maksmisele eelnenud aastal ei ületa 
2 miljoni euro suurust miinimummäära, 
ei ole kohustatud loovutama vähemalt 20 
protsenti tulust, mida ta on nimetatud tasu 
maksmisele eelnenud aastal teeninud 
niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

Or. en

Selgitus

Tuleb ette näha, et esitajaid tunnustatakse nende töö eest ja seega peaksid fonogrammitootjad 
eraldama suurema protsendi lõikes 3 osutatud täiendavate sissetulekute maksmiseks.
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Säte, kus on kindlaks määratud 2 miljoni euro suurune miinimummäär, mille eest kõnealust 
tasu ei maksta, võimaldab pettust ja kuritarvitamist.

Muudatusettepanek 77
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kogusumma, mille fonogrammitootja 
peab eraldama lõikes 3 osutatud 
täiendavate sissetulekute makseteks, peab 
moodustama 20 protsenti tulust, mida ta on 
nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal 
teeninud niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

4. Kogusumma, mille fonogrammitootja 
peab eraldama lõikes 3 osutatud 
täiendavate sissetulekute makseteks, peab 
moodustama 20 protsenti tulust – pärast 
kõigi kulude mahaarvamist, mis on 
otseselt seotud kaitse tähtaja pikendamise 
haldamisega kõnealuste fonograafiliste 
tööde puhul –, mida ta on nimetatud tasu 
maksmisele eelnenud aastal teeninud 
niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

Or. en

Selgitus

On mõistlik, et enne kui fonogrammitootjad kannavad nõutud raha üle esitajatele, võivad nad 
maha arvata kulud, mis on otseselt seotud kõnealuse fonograafilise teose kaitse tähtaja 
pikendamise haldamisega. Näiteks võivad need hõlmata põhjendatud kulusid, mis on seotud 
käibemaksu, autoritasu ja autoriõiguse kuludega, tootmise, levitamise ja turustamise 
kuludega ning muude tekkinud tegevuskuludega.
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Muudatusettepanek 78
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kogusumma, mille fonogrammitootja 
peab eraldama lõikes 3 osutatud 
täiendavate sissetulekute makseteks, peab 
moodustama 20 protsenti tulust, mida ta on 
nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal 
teeninud niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

4. Kogusumma, mille fonogrammitootja 
peab eraldama lõikes 3 osutatud 
täiendavate sissetulekute makseteks, peab 
moodustama 20 protsenti netotulust, mida 
ta on nimetatud tasu maksmisele eelnenud 
aastal teeninud niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

Or. de

Selgitus

On mõistlik, et enne kui fonogrammitootjad kannavad nõutud raha üle esitajatele, võivad nad 
maha arvata kulud, mis on otseselt seotud kõnealuse fonograafilise teose kaitse tähtaja 
pikendamise haldamisega. Näiteks võivad need hõlmata põhjendatud kulusid, mis on seotud 
käibemaksu, autoritasu ja autoriõiguse kuludega, tootmise, levitamise ja turustamise 
kuludega.

Muudatusettepanek 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kogusumma, mille fonogrammitootja 4. Kogusumma, mille fonogrammitootja 
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peab eraldama lõikes 3 osutatud 
täiendavate sissetulekute makseteks, peab 
moodustama 20 protsenti tulust, mida ta on 
nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal 
teeninud niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

peab eraldama lõikes 3 osutatud 
täiendavate sissetulekute makseteks, peab 
moodustama 20 protsenti netotulust, mida 
ta on nimetatud tasu maksmisele eelnenud 
aastal teeninud niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

Or. en

Selgitus

On mõistlik, et enne kui fonogrammitootjad kannavad nõutud raha üle esitajatele, võivad nad 
maha arvata kulud, mis on otseselt seotud kõnealuse fonograafilise teose kaitse tähtaja 
pikendamise haldamisega. Näiteks võivad need hõlmata põhjendatud kulusid, mis on seotud 
käibemaksu, autoritasu ja autoriõiguse kuludega, tootmise, levitamise ja turustamise 
kuludega ning muude tekkinud tegevuskuludega.

Muudatusettepanek 80
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kogusumma, mille fonogrammitootja 
peab eraldama lõikes 3 osutatud 
täiendavate sissetulekute makseteks, peab 
moodustama 20 protsenti tulust, mida ta on 
nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal 
teeninud niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 

4. Kogusumma, mille fonogrammitootja 
peab eraldama lõikes 3 osutatud 
täiendavate sissetulekute makseteks, peab 
moodustama 20 protsenti netotulust, mida 
ta on nimetatud tasu maksmisele eelnenud 
aastal teeninud niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
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olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

Or. en

Selgitus

On mõistlik, et enne kui fonogrammitootjad kannavad nõutud raha üle esitajatele, võivad nad 
maha arvata kulud, mis on otseselt seotud kõnealuse fonograafilise teose kaitse tähtaja 
pikendamise haldamisega. Näiteks võivad need hõlmata põhjendatud kulusid, mis on seotud 
käibemaksu, autoritasu ja autoriõiguse kuludega, tootmise, levitamise ja turustamise 
kuludega ning muude tekkinud tegevuskuludega.

Muudatusettepanek 81
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha, et 
fonogrammitootjaid, kelle tulu nimetatud 
tasu maksmisele eelnenud aastal ei ületa 
2 miljoni euro suurust miinimummäära, 
ei ole kohustatud loovutama vähemalt 20 
protsenti tulust, mida ta on nimetatud tasu 
maksmisele eelnenud aastal teeninud 
niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kuna täiendavat üleminekumeedet (20 %) mõõdetakse netotulu põhjal, ei teki VKEde suhtes 
ebaproportsionaalseid kulusid. Selle tagamiseks, et kõik esitajad saavad kasu kõnealusest 
rahast, on mõistlik lisada see meetmesse.

Muudatusettepanek 82
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha, et 
fonogrammitootjaid, kelle tulu nimetatud 
tasu maksmisele eelnenud aastal ei ületa 
2 miljoni euro suurust miinimummäära, 
ei ole kohustatud loovutama vähemalt 20 
protsenti tulust, mida ta on nimetatud tasu 
maksmisele eelnenud aastal teeninud 
niisuguste fonogrammide 
reprodutseerimise, levitamise ja 
kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// 
lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja ega fonogrammitootja 
õigused kõnealuse aasta 31. detsembril 
enam kaitstud. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Konkreetne säte, mis käsitleb fonogrammitootjaid, kelle aastane kogutulu ei ületa 2 miljonit 
eurot, ei ole asjakohane, kuna esitajatele käesoleva üleminekumeetme alusel makstav tasu on 
proportsionaalne tootjate tuluga. Järelikult on kõnealune makse väiksem, kui ka tootja tulu on 
väiksem.
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Muudatusettepanek 83
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja 
millises ulatuses võib kehtestada lõikes 3 
osutatud täiendava tasu saamise õiguse
haldamise kollektiivse esindamise
organisatsioonide poolt.

5. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 3 
osutatud täiendava tasu saamise õigust 
haldavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid.

Or. en

Selgitus

Haldusmenetluste lihtsustamiseks tuleks kollektiivse esindamise organisatsioonidele usaldada 
iga-aastase täiendava tasu haldamine. (Seotud põhjenduse 13 muudatusettepanekuga.)

Muudatusettepanek 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel -1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja 
millises ulatuses võib kehtestada lõikes 3 
osutatud täiendava tasu saamise õiguse 
haldamise kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt.

5. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja 
millises ulatuses võib kehtestada lõikes 3 
osutatud täiendava tasu saamise õiguse 
haldamise kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt. Pidades silmas 
õiguste haldamist, mis on seotud 
õiguspäraselt avaldatud fonogrammidelt 
pärit muusikat sisaldavaid raadio- ja 
telesaateid edastavate 
ringhäälinguasutuste tellitud teenustega, 
tagavad liikmesriigid, et esitajate ja 
fonogrammitootjate õigusi niisuguseks 
kasutuseks loa andmiseks või sellest 
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keeldumiseks võib kasutada üksnes 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
kaudu, mis on loodud kõnealuste 
fonogrammide edastamise eest saadud 
tasu kogumise ja jaotamise jaoks.

Or. en

Selgitus

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Muudatusettepanek 85
Hartmut Nassauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja 
millises ulatuses võib kehtestada lõikes 3 
osutatud täiendava tasu saamise õiguse 
haldamise kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt.

5. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja 
millises ulatuses võib kehtestada lõikes 3 
osutatud täiendava tasu saamise õiguse 
haldamise kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt. Pidades silmas 
õiguste haldamist, mis on seotud 
õiguspäraselt avaldatud fonogrammidelt 
pärit muusikat sisaldavaid raadio- ja 
telesaateid edastavate 
ringhäälinguasutuste tellitud teenustega, 
tagavad liikmesriigid, et esitajate ja 
fonogrammitootjate õigusi niisuguseks 
kasutuseks loa andmiseks või sellest 
keeldumiseks võib kasutada üksnes 
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kollektiivse esindamise organisatsiooni 
kaudu, mis on loodud kõnealuste 
fonogrammide edastamise eest saadud 
tasu kogumise ja jaotamise jaoks.

Or. en

Selgitus

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use

Muudatusettepanek 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pidades silmas õiguste haldamist, mis 
on seotud õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammidelt pärit muusikat 
sisaldavaid raadio- ja telesaateid 
edastavate ringhäälinguasutuste tellitud 
teenustega, tagavad liikmesriigid, et 
esitajate ja fonogrammitootjate õigusi 
niisuguseks kasutuseks loa andmiseks või 
sellest keeldumiseks võib kasutada üksnes 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
kaudu, mis on loodud kõnealuste 
fonogrammide edastamise eest saadud 
tasu kogumise ja jaotamise jaoks.

Or. en
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Selgitus

Esitajate ja fonogrammitootjate kaitse tähtaja pikendamine suurendab haldusprobleeme 
raadio- ja televisioonikanalite jaoks, kes peavad selgitama välja vajalikud tellimisõigused 
nende toodete, eelkõige nende arhiivide jaoks. Saavutamaks õiguste tõhus haldamine, nagu 
on julgustatud 2001. aasta autoriõiguste direktiivi põhjenduses 16, ning kõigi õiguste 
omanike õiglane osa tellitavate ringhäälingutoodete kasutamise eest, on asjakohane 
täiendada kõnealust tasustamise korda kohustusliku kollektiivse litsentsimise kavaga sellise 
kasutamise puhul.

Muudatusettepanek 87
Katalin Lévai

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pidades silmas õiguste haldamist, mis 
on seotud õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammidelt pärit muusikat 
sisaldavaid raadio- ja telesaateid 
edastavate ringhäälinguasutuste tellitud 
teenustega, tagavad liikmesriigid, et 
esitajate ja fonogrammitootjate õigusi 
niisuguseks kasutuseks loa andmiseks või 
sellest keeldumiseks võib kasutada 
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
kaudu, mis on loodud kõnealuste 
fonogrammide edastamise eest saadud 
tasu kogumise ja jaotamise jaoks.

Or. en

Selgitus

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
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broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.

Muudatusettepanek 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pidades silmas õiguste haldamist, mis 
on seotud õiguspäraselt avaldatud 
fonogrammidelt pärit muusikat 
sisaldavaid raadio- ja telesaateid 
edastavate ringhäälinguasutuste tellitud 
teenustega, tagavad liikmesriigid, et 
esitajate ja fonogrammitootjate õigusi 
niisuguseks kasutuseks loa andmiseks või 
sellest keeldumiseks võib kasutada üksnes
kollektiivse esindamise organisatsiooni 
kaudu, mis on loodud kõnealuste 
fonogrammide edastamise eest saadud 
tasu kogumise ja jaotamise jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
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kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval 
hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega 
tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, 
võib esitaja loovutamise või üleandmise 
lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab 
mitme esitaja esituste salvestust, võivad 
esitajad loovutamise või üleandmise 
lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui 
loovutamise või üleandmise leping on 
vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb. 

kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval 
hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega 
tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, või 
lõpetab tõhusate tehnoloogiliste meetmete 
kohaldamise, et vältida kõrvalehoidumist,
võib esitaja loovutamise või üleandmise 
lepingu lõpetada üksnes siis, kui teatab 
sellest vähemalt 10 päeva ette. Kui 
fonogramm sisaldab mitme esitaja esituste 
salvestust, võivad esitajad loovutamise või 
üleandmise lepingud lõpetada üksnes 
ühiselt. Kui loovutamise või üleandmise 
leping on vastavalt 1. või 2. lausele 
lõpetatud, siis fonogrammitootja õiguste 
kaitse tähtaeg lõpeb. 

Or. en

Selgitus

Teavitamisperiood on vajalik, enne kui esitaja võib lõpetada loovutamise või üleandmise 
lepingu, et vältida võimalikku kuritarvitamist.

Muudatusettepanek 90
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja
piisaval hulgal fonogrammi koopiaid 
müügiks ega tee fonogrammi üldsusele 

6. Kui pärast autoriõiguse tähtaja 
pikendamist ei suuda fonogrammitootja
pakkuda või ei paku piisaval hulgal 
fonogrammi koopiaid müügiks ega tee 
fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, 
võib esitaja loovutamise või üleandmise 
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kättesaadavaks kaabliga või kaablita 
vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib 
neile ligi pääseda enda valitud kohas ja 
enda valitud ajal, võib esitaja loovutamise 
või üleandmise lepingu lõpetada. Kui 
fonogramm sisaldab mitme esitaja esituste 
salvestust, võivad esitajad loovutamise või 
üleandmise lepingud lõpetada üksnes 
ühiselt. Kui loovutamise või üleandmise 
leping on vastavalt 1. või 2. lausele 
lõpetatud, siis fonogrammitootja õiguste 
kaitse tähtaeg lõpeb.

lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab 
mitme esitaja esituste salvestust, võivad 
esitajad loovutamise või üleandmise 
lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui 
loovutamise või üleandmise leping on 
vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb.

Kui üks aasta pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi 
üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga 
või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, 
et isik võib neile ligi pääseda enda valitud 
kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja 
fonogrammiga ning esitajate salvestusega 
seotud õiguste kaitse tähtaeg. 

Kui üks aasta pärast tähtaja pikendamist ei 
ole fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
tehtud kaabliga või kaablita vahendite 
kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi 
pääseda enda valitud kohas ja ajal, lõpeb 
fonogrammitootja fonogrammiga ning 
esitajate salvestusega seotud õiguste kaitse 
tähtaeg. 

Or. en

Selgitus

Järelduslik muudatusettepanek seoses ettepanekuga võtta kasutusele registreerimissüsteem.

Muudatusettepanek 91
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 



AM\757970ET.doc 73/85 PE416.322v02-00

ET

eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval 
hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega 
tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, 
võib esitaja loovutamise või üleandmise 
lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab 
mitme esitaja esituste salvestust, võivad 
esitajad loovutamise või üleandmise 
lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui 
loovutamise või üleandmise leping on 
vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb.

eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval 
hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega 
tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, 
võib esitaja loovutamise või üleandmise 
lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab 
mitme esitaja esituste salvestust, võivad 
esitajad loovutamise või üleandmise 
lepingud lõpetada vastavalt 
kohaldatavatele riiklikele õigusaktidele. 
Kui loovutamise või üleandmise leping on 
vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb.

Or. en

Selgitus

Kohustus, et esitajad tegutseksid ühiselt, ei ole realistlik.

Muudatusettepanek 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval 
hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega 
tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku enam fonogrammitootja 
piisaval hulgal vähemalt fonogrammi ühe 
versiooni koopiaid müügiks ega tee 
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kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, 
võib esitaja loovutamise või üleandmise
lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab 
mitme esitaja esituste salvestust, võivad 
esitajad loovutamise või üleandmise 
lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui 
loovutamise või üleandmise leping on 
vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb.

fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib sellele ligi 
pääseda enda valitud kohas ja enda valitud 
ajal, võib esitaja tootjalt seda nõuda, ning 
kui tootja ei täida kõnealust nõuet 
mõistliku aja jooksul, võib esitaja 
kõnealuse fonogrammiga seotud õiguste 
loovutamise lõpetada. Kui fonogramm 
sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, 
võivad esitajad loovutamise või 
üleandmise lõpetada üksnes ühiselt. Kui 
loovutamise või üleandmise leping on 
vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb.

Or. en

Selgitus

Oleks ebapraktiline loota, et tootja pakub müügiks / teeb kättesaadavaks fonogrammi kõik 
versioonid. Kõnealuse muudatusettepanekuga selgitatakse, et tootja peab tegema 
kättesaadavaks vähemalt ühe versiooni, ja sätestatakse, et kui tootja ei paku / ei tee 
kättesaadavaks vähemalt ühte versiooni, võib esitaja temalt seda nõuda, ning kui tootja ei 
täida nõuet mõistliku aja jooksul, võib esitaja lõpetada kõnealuse fonogrammiga seotud 
õiguste loovutamise.

Muudatusettepanek 93
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval 

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja enam
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hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega 
tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, 
võib esitaja loovutamise või üleandmise
lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab 
mitme esitaja esituste salvestust, võivad 
esitajad loovutamise või üleandmise 
lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui
loovutamise või üleandmise leping on 
vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb.

piisaval hulgal vähemalt fonogrammi ühe 
versiooni koopiaid müügiks ega tee 
fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, 
võib esitaja tootjalt seda nõuda. Kui 
fonogrammitootja ei täida kõnealust 
nõuet mõistliku aja jooksul, võib esitaja 
kõnealuse fonogrammiga seotud õiguste 
loovutamise lõpetada. Kui fonogramm 
sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, 
võivad esitajad loovutamise või 
üleandmise lepingud lõpetada üksnes 
ühiselt. Kui loovutamise või üleandmise 
leping on vastavalt 1. või 2. lausele 
lõpetatud, siis fonogrammitootja õiguste 
kaitse tähtaeg lõpeb.

Or. de

Selgitus

Oleks ebapraktiline nõuda tootjalt, et ta pakub müügiks / teeb kättesaadavaks fonogrammi 
kõik versioonid. Kõnealuse muudatusettepanekuga selgitatakse, et tootja peab tegema 
kättesaadavaks vähemalt ühe versiooni, ja sätestatakse, et kui tootja ei paku / ei tee 
kättesaadavaks vähemalt ühte versiooni, võib esitaja seda temalt nõuda. Kui 
fonogrammitootja ei täida nõuet mõistliku aja jooksul, võib esitaja lõpetada kõnealuse 
fonogrammiga seotud õiguste loovutamise.

Muudatusettepanek 94
Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
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fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval 
hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega 
tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, 
võib esitaja loovutamise või üleandmise
lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab 
mitme esitaja esituste salvestust, võivad 
esitajad loovutamise või üleandmise 
lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui 
loovutamise või üleandmise leping on 
vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb.

fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku enam fonogrammitootja 
piisaval hulgal vähemalt fonogrammi ühe 
versiooni koopiaid müügiks ega tee 
fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib sellele ligi 
pääseda enda valitud kohas ja enda valitud 
ajal, võib esitaja tootjalt seda nõuda, ning 
kui tootja ei täida kõnealust nõuet 
mõistliku aja jooksul, võib esitaja 
kõnealuse fonogrammiga seotud õiguste 
loovutamise lõpetada. Kui fonogramm 
sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, 
võivad esitajad loovutamise või 
üleandmise lõpetada üksnes ühiselt. Kui 
loovutamine või üleandmine on vastavalt 
1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb.

Or. en

Selgitus

Oleks ebapraktiline loota, et tootja pakub müügiks / teeb kättesaadavaks fonogrammi kõik 
versioonid. Kõnealuse muudatusettepanekuga selgitatakse, et tootja peab tegema 
kättesaadavaks vähemalt ühe versiooni, ja sätestatakse, et kui tootja ei paku / ei tee 
kättesaadavaks vähemalt ühte versiooni, võib esitaja temalt seda nõuda, ning kui tootja ei 
täida nõuet mõistliku aja jooksul, võib esitaja lõpetada kõnealuse fonogrammiga seotud 
õiguste loovutamise.

Muudatusettepanek 95
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 
2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
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eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval 
hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega 
tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, 
võib esitaja loovutamise või üleandmise 
lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab 
mitme esitaja esituste salvestust, võivad 
esitajad loovutamise või üleandmise 
lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui 
loovutamise või üleandmise leping on 
vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb.

eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku enam fonogrammitootja 
piisaval hulgal vähemalt fonogrammi ühe 
versiooni koopiaid müügiks ega tee 
fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib sellele ligi 
pääseda enda valitud kohas ja enda valitud 
ajal, võib esitaja tootjalt seda nõuda, ning 
kui tootja ei täida kõnealust nõuet 
mõistliku aja jooksul, võib esitaja 
kõnealuse fonogrammiga seotud õiguste 
loovutamise lõpetada. Kui fonogramm 
sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, 
võivad esitajad loovutamise või 
üleandmise lõpetada üksnes ühiselt. Kui 
loovutamine või üleandmine on vastavalt 
1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb.

Or. en

Selgitus

Oleks ebapraktiline loota, et tootja pakub müügiks / teeb kättesaadavaks fonogrammi kõik 
versioonid. Kõnealuse muudatusettepanekuga selgitatakse, et tootja peab tegema 
kättesaadavaks vähemalt ühe versiooni, ja sätestatakse, et kui tootja ei paku / ei tee 
kättesaadavaks vähemalt ühte versiooni, võib esitaja temalt seda nõuda, ning kui tootja ei 
täida nõuet mõistliku aja jooksul, võib esitaja lõpetada kõnealuse fonogrammiga seotud 
õiguste loovutamise.

Muudatusettepanek 96
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 



PE416.322v02-00 78/85 AM\757970ET.doc

ET

2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval 
hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega 
tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, 
võib esitaja loovutamise või üleandmise 
lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab 
mitme esitaja esituste salvestust, võivad 
esitajad loovutamise või üleandmise 
lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui 
loovutamise või üleandmise leping on 
vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis 
fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg 
lõpeb. 

2 direktiiviga [// lisada käesoleva 
muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele 
eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks 
esitaja salvestusega ega fonogrammitootja 
fonogrammiga seotud õigused enam 
kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval 
hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega 
tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks 
kaabliga või kaablita vahendite kaudu 
sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda 
enda valitud kohas ja enda valitud ajal, 
võib esitaja loovutamise või üleandmise 
lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab 
mitme esitaja esituste salvestust, võivad 
esitajad loovutamise või üleandmise 
lepingud lõpetada kas ühiselt või 
individuaalselt. Kui loovutamise või 
üleandmise leping on vastavalt 1. või 2. 
lausele lõpetatud, siis fonogrammitootja 
õiguste kaitse tähtaeg lõpeb.

Or. en

Selgitus

Kui ühe esitusega on seotud suur hulk esitajaid, on ebareaalne nõuda, et nad tegutseksid 
ühiselt. Viiskümmend aastat pärast esituse salvestamist ei pruugi ellujäänud esitajad enam 
mäletada isegi teiste esitajate, kes on sama salvestisega seotud, nimesid, ega suuda teiste 
esitajatega ühendust võtta mõistliku aja jooksul ega suuda nendega ühises tegutsemises kokku 
leppida. Seetõttu tuleb võimaldada individuaalsete meetmete võtmist.

Muudatusettepanek 97
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üks aasta pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 

välja jäetud
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ei olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi 
üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga 
või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, 
et isik võib neile ligi pääseda enda valitud 
kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja 
fonogrammiga ning esitajate salvestusega 
seotud õiguste kaitse tähtaeg.

Or. en

Selgitus

„Võta või jäta” klausel on mõeldud esitajate õiguste kaitsmiseks ja selle tagamiseks, et 
fonogrammitootjad ei saaks õigusi ebaausalt ära võtta. Artikli 10a lõike 1 esimese lõiguga 
see saavutatakse ning teise lõigu täiendavad meetmed ei paku esitajatele täiendavat kasu ning 
toovad paljudel juhtudel endaga kaasa kahju esitajatele.

Muudatusettepanek 98
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üks aasta pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi 
üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga 
või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, 
et isik võib neile ligi pääseda enda valitud 
kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja 
fonogrammiga ning esitajate salvestusega 
seotud õiguste kaitse tähtaeg.

Kui viis aastat pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi 
üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga 
või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, 
et isik võib neile ligi pääseda enda valitud 
kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja 
fonogrammiga ning esitajate salvestusega 
seotud õiguste kaitse tähtaeg.

Or. en
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Selgitus

Ehkki „võta või jäta” klausli kasutuselevõtmine on tervitatav, tuleks seda paindlikumaks 
muuta. Kui õigused lähevad tagasi esitajale, peaks esitajale andma õiglase võimaluse 
kõnealuse esituse kasutamiseks enne õiguste uuesti kaotamist. Seetõttu tuleb ette näha 
mõistlikum ajavahemik (5 aastat), et esitajad saaksid uut kasutamisvõimalust ellu viia.

Muudatusettepanek 99
Bert Doorn

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üks aasta pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi 
üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga 
või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, 
et isik võib neile ligi pääseda enda valitud 
kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja 
fonogrammiga ning esitajate salvestusega 
seotud õiguste kaitse tähtaeg. 

Kui viis aastat pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi 
üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga 
või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, 
et isik võib neile ligi pääseda enda valitud 
kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja 
fonogrammiga ning esitajate salvestusega 
seotud õiguste kaitse tähtaeg.

Or. en

Selgitus

On õiglane kohaldada pikemat perioodi, enne kui õigused muutuvad üldsusele 
kättesaadavaks.
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Muudatusettepanek 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üks aasta pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi 
üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga 
või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, 
et isik võib neile ligi pääseda enda valitud 
kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja 
fonogrammiga ning esitajate salvestusega 
seotud õiguste kaitse tähtaeg.

Kui viis aastat pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi 
üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga 
või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, 
et isik võib neile ligi pääseda enda valitud 
kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja 
fonogrammiga ning esitajate salvestusega 
seotud õiguste kaitse tähtaeg.

Or. en

Selgitus

Selleks et muuta esituse uus kasutamine võimalikuks – pärast seda, kui esitaja õigused on 
talle tagastatud –, tuleks esitajale anda reaalne võimalus viia ellu kõnealuse esituse uut 
kasutamist. Üks aasta on liiga lühike periood, et esitaja saaks oma esituse õigused tagasi, 
sõlmiks lepingu uue tootjaga ja teeks kõnealuse esituse üldsusele kättesaadavaks. Viis aastat 
on palju mõistlikum ajavahemik.

Muudatusettepanek 101
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üks aasta pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 

Kui viis aastat pärast seda, kui artikli 3 
lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada 
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käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi 
üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga 
või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, 
et isik võib neile ligi pääseda enda valitud 
kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja 
fonogrammiga ning esitajate salvestusega 
seotud õiguste kaitse tähtaeg.

käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei 
olnuks esitaja salvestusega ega 
fonogrammitootja fonogrammiga seotud 
õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi 
üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga 
või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil,
et isik võib neile ligi pääseda enda valitud 
kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja 
fonogrammiga ning esitajate salvestusega 
seotud õiguste kaitse tähtaeg.

Or. en

Selgitus

Ehkki „võta või jäta” klausli kasutuselevõtmine on tervitatav, tuleks seda paindlikumaks 
muuta. Kui õigused lähevad tagasi esitajale, peaks esitajale andma õiglase võimaluse 
kõnealuse esituse kasutamiseks enne õiguste uuesti kaotamist. Seetõttu tuleb ette näha 
mõistlikum ajavahemik (5 aastat), et esitajad saaksid uut kasutamisvõimalust ellu viia.

Muudatusettepanek 102
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui esitajal on õigus korrapärasele 
sissetulekule, ei arvata esitaja 
sissetulekust maha ettemakseid ega 
lepinguga määratud mahaarvamisi pärast 
seda, kui artikli 3 lõike 1 direktiiviga [// 
lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ 
muutmisele eelnenud versiooni kohaselt 
ei olnuks esitaja enam kaitstud.

Or. en

Selgitus

See säte on oluline, et esitajad saaksid õiguste kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul kõik 



AM\757970ET.doc 83/85 PE416.322v02-00

ET

saadaolevad autoritasud, isegi kui plaadifirmad keelduvad põhjendusel, et ettemaks 
esitajatele ei ole veel tasa teenitud. Ilma selle lisasätteta oleks kaitse tähtaja pikendamine 
kasulik ainult mõnele üksikule põhiesitajale.

Muudatusettepanek 103
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid tagamaks, et lepingujärgne 
täielik autoritasu või tasumäär, mida ei 
ole koormatud ettemaksete või lepinguga 
määratud mahaarvamistega, makstakse 
pikendatud tähtaja jooksul esitajatele, kes 
on oma ainuõigused loovutanud tootjale 
korrapärase tasu eest.

Or. en

Selgitus

See säte on oluline, et esitajad saaksid õiguste kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul kõik 
saadaolevad autoritasud, isegi kui plaadifirmad keelduvad põhjendusel, et ettemaks 
esitajatele ei ole veel tasa teenitud. Ilma selle lisasätteta oleks kaitse tähtaja pikendamine 
kasulik ainult mõnele üksikule põhiesitajale.

Muudatusettepanek 104
Nicolae Vlad Popa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 1 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Sõnalist osa hõlmava muusikateose kaitse 
tähtaeg lõpeb 70 aastat pärast järgmistest 

„Sõnalist osa hõlmava muusikateose kaitse 
tähtaeg lõpeb autori kolmanda järgu 
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isikutest viimasena elus olnud isiku surma, 
olenemata sellest, kas need isikud on 
määratud kaasautoriks või ei: sõnade autor 
ja muusika autor.”

pärija surma korral või 70 aastat pärast 
järgmistest isikutest viimasena elus olnud 
isiku surma, olenevalt sellest, kumb juhtub 
hiljem, olenemata sellest, kas need isikud 
on määratud kaasautoriks või ei: sõnade 
autor ja muusika autor.”

Or. en

Selgitus

Pikendatud kaitse tähtaega on vaja selle tagamiseks, et autori pärijad saaksid õigusega neile 
kuuluvat tasu. Oluline on tagada, et kõnealustest õigustest saavad kasu kuni kolmanda järgu 
pärijad.

Muudatusettepanek 105
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2006/116/EÜ
Artikkel 1 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Sõnalist osa hõlmava muusikateose kaitse 
tähtaeg lõpeb 70 aastat pärast järgmistest 
isikutest viimasena elus olnud isiku surma, 
olenemata sellest, kas need isikud on 
määratud kaasautoriks või ei: sõnade 
autor ja muusika autor.”

„Sõnalist osa hõlmava muusikateose kaitse 
tähtaeg lõpeb 70 aastat pärast järgmistest 
isikutest viimasena elus olnud isiku surma: 
sõnade autor ja muusika autor.”

Or. en

Selgitus

Sõnade ja muusika autoriõiguse üheaegne kehtivuse kaotamine kaasautorluse korral tundub 
mõistlik. Siiski, kui sõnu ja muusikat on kombineeritud lihtsalt kombe kohaselt või võimalusel, 
kuid need on komponeeritud teineteisest sõltumatult, peaksid neil olema eraldi autoriõiguse 
kaitse tähtajad, mis võimaldavad erinevaid kombinatsioone (näiteks on nõnda sageli hümnide 
puhul).
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Muudatusettepanek 106
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 2 a
Hiljemalt [kuupäev]* ja pärast seda iga 
nelja aasta tagant esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
ja mõjude kohta, milles ta uurib 
liikmesriikide esitatud konkreetse teabe 
põhjal muu hulgas direktiivi 
läbivaatamisel võetud meetmete tõhusust 
püstitatud eesmärke silmas pidades. 
Komisjon uurib eelkõige, kas õiguste 
kaitse tähtaja pikendamine on 
mõjutandud positiivselt esitajate 
sotsiaalset olukorda ja muusikaloomingut 
ning kas eesmärkide saavutamiseks on 
vaja täiendavaid meetmeid.
* Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
ülevõtmise kuupäeva.”

Or. en
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