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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

komisjoni soovituse kohta, mis käsitleb seaduslike sidusmuusikateenuste autoriõiguse ja 
sellega seotud õiguste ühist piiriülest haldamist (2005/737/EÜ)
(2006/2008(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 18. mai 2005. aasta soovitust, mis käsitleb seaduslike 
sidusmuusikateenuste autoriõiguse ja sellega seotud õiguste ühist piiriülest haldamist 
(2005/737/EÜ)1 (edaspidi „soovitus”);

– võttes arvesse võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95 ja 
artiklit 151;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit II-77 ja artiklit II-82;

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu artiklit III-181;

– võttes arvesse muusikateoste esitamisele kohaldatavaid rahvusvahelisi kokkuleppeid, 
täpsemalt 26.oktoobri 1961. aasta esitajate, fonogrammitootjate ja 
ringhäälinguorganisatsioonide kaitse Rooma konventsiooni, kirjandus- ja kunstiteoste 
kaitse Berni konventsiooni, 20. detsembri 1996. aasta WIPO autoriõiguse lepingut, 20. 
detsembri 1996. aasta WIPO esituse ja fonogrammide lepingut ning WTO 15. aprilli 1994. 
aasta intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut (TRIPS);

– võttes arvesse muusikateoste esitamisele kohaldatavat EÜ õigusaktide kogumit 
(„ühenduse õigustikku”) autoriõiguse ja sellega seotud õiguste valdkonnas, täpsemalt 
nõukogu 19. novembri 1992. aasta direktiivi 92/100/EMÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja 
teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas2, nõukogu 
27. septembri 1993. aasta direktiivi 93/83/EMÜ teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu 
taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate 
eeskirjade kooskõlastamise kohta3, nõukogu 29. oktoobri 1993. aasta direktiivi 
93/98/EMÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja ühtlustamise kohta4

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta 
infoühiskonnas5;

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kohta 
infoühiskonnas (KOM(1995)0382);

– võttes arvesse oma 15. mai 2003. aasta resolutsiooni audiovisuaalsete teoste esitajate 
kaitse kohta6;

  
1 ELT L 276, 21.10.2005, lk 54.
2 EÜT L 346, 27.11.1992, lk 61.
3 EÜT L 248, 6.10.1993, lk 15.
4 EÜT L 290, 24.11.1993, lk 9.
5 EÜT L 6, 10.1.2002, lk 70. 
6 ELT C 67 E, 17.3.2004, lk 293.
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– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni autoriõiguse ja sellega seotud 
õiguste vallas ühise haldusteenuse pakkujate ühenduse raamistiku kohta1;

– võttes arvesse komisjoni 16. aprilli 2004. aasta teatist, mis käsitleb autoriõiguse ja sellega 
kaasnevate õiguste haldamist siseturul (KOM(2004)0261);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse õigusasjade komisjoni ja kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit 
(A6-0000/2006),

A. arvestades, et komisjon ei suutnud enne soovituse vastuvõtmist kõigi huvitatud isikutega 
piisavalt konsulteerida; arvestades, et kõigi õigusevaldajate kategooriatega tuleb enne 
igasugust valdkonda reguleerivate meetmete võtmist konsulteerida, tagamaks huvide 
õiglane ja tasakaalustatud esindatus;

B. arvestades, et komisjonipoolne tegevusetus parlamendi ametlikuks kaasamiseks on 
vastuvõetamatu, eriti arvestades parlamendi eespool mainitud 15. jaanuari 2004. aasta 
resolutsiooni, ning arvestades, et soovitus läheb selgelt kaugemale olemasolevate 
õigusnormide tõlgendamisest või täiendamisest;

C. arvestades, et mittesiduva õigusakti valimine ilma eelneva konsulteerimise ning nõukogu 
ja parlamendi ametliku kaasamiseta on vastuvõetamatu ning kujutab endast 
demokraatlikust protsessist kõrvalehoidmist, eriti kui käivitatud algatus on juba 
mõjutanud turul langetatavaid otsuseid, mis võib potentsiaalselt kahjustada konkurentsi ja 
kultuurilist mitmekesisust;

D. arvestades, et oluline on hoida ära võimalikke ohte ja saavutada mõistlik tasakaal 
erinevate sidusrühmade õiguste ja huvide vahel;

E. arvestades, et muusika ei ole tarbekaup, et õiguste ühishaldajad on peamiselt 
mittetulunduslikud organisatsioonid , ja arvestades, et piiranguteta konkurentsil põhineva 
süsteemi sisseviimine ei pruugi olla ei õigusevaldajate ega kultuurilise mitmekesisuse ja 
loovuse edendamise huvides;

F. arvestades, et säilima peaks riiklike õiguste ühishaldajate tähtis roll uute ja vähemuses 
olevate õigusevaldajate, kultuurilise mitmekesisuse, loovuse ja kohaliku repertuaari 
edendamisel;

G. arvestades, et suurem, aga kontrollitud konkurents muusikasektoris autoriõiguse ja sellega 
seotud õiguste ühishaldamises võib olla kasulik kõigile pooltele ja toetada kultuurilist 
mitmekesisust, juhul kui konkurents on õiglane ja läbipaistev ning puudutab üksnes 
asjaomase teenuse osutamist, mõjutamata õiguste väärtust;

H. arvestades, et mõned soovituse sätted tekitavad muret oma kultuurilist mitmekesisust ja 
kohalikku repertuaari potentsiaalselt kahjustava mõju tõttu, sest on olemas potentsiaalne 
oht, et õigused koonduvad suuremate õiguste ühishaldajate kätte, ja arvestades, et 
õigustehaldajate vahel kõige kasumlikumate õigusevaldajate ligimeelitamiseks 
konkurentsi loomise mõju tuleb uurida ja vaagida kahjulike tagajärgede suhtes, mida 
niisugune lähenemine väiksematele õigusevaldajatele ja kultuurilisele mitmekesisusele 
tekitab;

  
1 ELT C 92 E, 16.4.2004, lk 425.
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I. arvestades, et õigusevaldajate ja kasutajate võimalusega valida õiguste ühisvaldaja 
olenemata oma asukohariigist:

− peavad kaasnema kohased kultuurilise väljenduse mitmekesisuse tagamise ja 
edendamise meetmed, kasutajatele ulatusliku, mitmekesise repertuaari, sealhulgas eriti 
kohaliku ja niširepertuaari pakkumine,

− peab olema tagatud, et kõik õigusevaldajad, olenemata nende kodakondsusest või 
elukohast, saavad õiglase osa kasutustasust nii otse kui võimalik;

− ei tohi kaasneda kõige kasumlikumate õigusevaldajate domineeriva positsiooni 
tugevnemine vähem teenivate õigusevaldajate arvel;

J. arvestades, et olemasolevat kasutustasude vastastikuse kogumise süsteemi tuleks säilitada, 
nii et konkurentsi juurutatakse õiguste ühishaldajate pakutavate teenuste ja võetavate 
komisjonitasude alusel ning kasutajaid litsentseeritakse tariifi alusel, mida kohaldatakse 
riigis, kus autoriõiguse kasutamine aset leiab, ja arvestades, et liikmesriigid peavad 
tagama, et kommertstarbijad taotlevad vajalikku juriidilist nõusolekut ja maksavad 
ettenähtud korra kohaselt õiglasi kasutustasusid kõigile õigusevaldajate kategooriatele;

K. arvestades, et õiguste ühishaldajatel peaksid olema vabad käed varustada kõikjal ELis 
paiknevaid kommertstarbijaid üleeuroopaliste ja multirepertuaari litsentsidega piiriüleseks 
ja võrgus kasutamiseks (sealhulgas mobiiltelefonid ja muud digitaalsed võrgud), kui nad 
on olukorras, mis võimaldab litsentseeritud õigusi kohaselt hallata, ja arvestades, et 
multiterritoriaalseid litsentse tuleb anda õiglastel ja individuaalselt läbi räägitud 
tingimustel, ilma kasutajaid ja erinevaid tehnoloogilisi platvorme diskrimineerimata, nii et 
õiguste ühishaldajate litsentseerimistavadega ei kaasne konkurentsimoonutusi erinevate 
õigusekasutajate ja erinevate tehnoloogiliste edastusvahendite vahel;

L. arvestades, et koondsüsteemi säilitamiseks (kui kommertstarbijad võivad saada maailma 
repertuaari litsentsi neile vajaliku territooriumi jaoks) tuleks alles jätta olemasolev 
kasutustasude vastastikuse kogumise süsteem koos õigusevaldajate kõrgetasemelise 
kaitsega, vältimaks sissetulekute vähendamise survet ja tagades, et ei antaks õiglase 
konkurentsiga vastuolus olevaid ebasoovitavaid ainuõiguste lubasid;

M. arvestades, et vaja on õiguste ühishaldajate paremat juhtimist suurema solidaarsuse, 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja aruandluse abil koos kohaste 
kontrollimehhanismidega liikmesriikides;

N. arvestades, et liikmesriikides tuleb kõigi sidusrühmade jaoks luua õiglased, erapooletud ja 
tõhusad vaidluste lahendamise mehhanismid;

O. arvestades, et komisjonil tuleb koostada põhjalik mõjuhinnang sidusmuusikateenuste 
multiterritoriaalsete ja multirepertuaari litsentside võimalike tagajärgede ja ohtude kohta, 
võttes täiel määral arvesse kultuurilist, majanduslikku ja sotsiaalset mõõdet;

P. arvestades, et vaja on ühiseid tööriistu ja võrreldavaid parameetreid ning õiguste 
ühishaldajate tegevusvaldkondade koordineerimist, mis hõlbustaks õiguste ühishaldajate 
koostööd ja võtaks arvesse infoühiskonna arengut;

Q. arvestades, et tervitatavad on igasugused jõupingutused, mis ergutavad konkurentsi 
siseturul ja edendavad Euroopa päritolu muusikateoste rahvusvahelist levitamist, 
olenemata sellest, missugune õiguste ühishaldaja autoriõigusi haldab, ning pidades 
meeles, et igasugust, nii laialdaselt tuntud kui ka vähemtuntud repertuaari, tuleb kohelda 
võrdselt,
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1. kutsub komisjoni nii pea kui võimalik esitama – pärast tihedat konsulteerimist huvitatud 
pooltega – parlamendi ja nõukogu paindliku raamdirektiivi ettepanekut, mille eesmärgiks 
oleks muusikatööstuses autoriõiguse ja sellega seotud õiguste ühishaldamise 
reguleerimine, võttes seejuures arvesse digitaalajastu iseärasusi ja toetades Euroopa 
kultuurilist mitmekesisust, väikesi sidusrühmi ja kohalikku repertuaari; 

2. rõhutab, et direktiivi ettepanek ei tohiks mitte mingil viisil kahjustada loometööstuste 
konkurentsivõimet, õiguste ühishaldajate pakutavate teenuste tõhusust ja tarbivate 
tööstuste konkurentsivõimet – eriti väikseid õiguseomanikke ja kasutajaid – ning peaks:

− tagama õigusevaldajate kaitse kõrge taseme;

− põhinema solidaarsusel ja piisaval ning õiglasel tasakaalul õiguste ühishaldajate poolt 
hõlmatud õigusevaldajate vahel;

− tagama õiguste ühishaldajate demokraatliku, läbipaistva ja aruandluskohustust 
sisaldava halduskorra, kehtestades muuhulgas organisatoorsete struktuuride, 
läbipaistvuse, aruandluskohustuse ja õiguskaitsevahendite miinimumstandardid;

− edendama loovust ja kultuurilist mitmekesisust;

− lubama üksnes ausat ja kontrollitud konkurentsi, ilma territoriaalsete piiranguteta, 
kuid vajalike ja kohaste kvaliteedikriteeriumidega autoriõiguse ühishaldamiseks;

− vältima survet kasutustasude taseme alandamiseks ning turujõudude ja repertuaari 
ülemäärast tsentraliseerimist;

− säilitama õiguste ühishaldajate kultuurilise ja sotsiaalse rolli ning samal ajal tagama, 
et nad haldavad õigusevaldajate vahendeid ja pakuvad õiguste kasutajatele ja õiguse 
valdajatele teenuseid kõige tõhusamal viisil,

− pakkuma kasutajatele kõrgel tasemel õiguskindlust ja säilitama ülemaailmse 
repertuaari kättesaadavuse litsentsimise kaudu;

− soodustama õigusevaldajate võimet töötada sidusmuusikateenuste valdkonnas välja 
uue põlvkonna ühislitsentsimise üleeuroopalised mudelid, mis on võrgukeskkonnaga 
paremini kohandatud;

− vastama piisaval määral sujuvalt toimiva võrguturu tulevastele vajadustele, 
ohustamata ausat konkurentsi ja kultuurilist mitmekesisust;

− võtma arvesse seaduslike muusikaliste sidusteenuste erinevaid vorme ja kehtestama 
erieeskirjad nende väljaarendamise toetamiseks;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Enne sisu arutamise juurde asumist osutab raportöör sellele, et ta toetab täielikult 
kultuurikomisjoni arvamuses esitatud ettepanekuid ja on mõned neist oma raporti projekti 
lisanud. 

Sissejuhatus

Ligikaudu 5–7% ELi RKTst tuleneb autoriõiguse ja sellega seotud õigustega kaitstud 
kaupadest ja teenustest. Siit ilmneb kõnealuste õiguste õige haldamise ja järgimise tohutu 
tähtsus, eriti digitaalajastul.

18.10.2005 võttis komisjon EÜ asutamiselepingu artikli 211 alusel vastu soovituse, mis 
käsitleb seaduslike sidusmuusikateenuste autoriõiguse ja sellega seotud õiguste ühist piiriülest 
haldamist. Volinik McCreevy kirjeldas soovitust kui „mittesiduvat õigusakti, mille 
eesmärgiks on anda turule võimalus liikuda õiges suunas”1.

Soovitusel on autoriõiguste turule kaugeleulatuvad tagajärjed ja peamised turul tegutsejad 
juba toimivad selle alusel. Soovitus läheb selgelt kaugemale kui olemasolevate eeskirjade 
pelk tõlgendamine ja täiendamine ning tal on olemas täieulatusliku reguleeriva algatuse kõik 
iseloomulikud jooned.

Soovituse peamine eesmärk on kohandada sidusmuusikateenuste õiguste ühishaldamine uute 
tehnoloogiate arenguga, mis on viinud autoriõiguste piiriüleste kommertstarbijate uue 
põlvkonna tekkimiseni (st võrgus muusika pakkujateni).

Tuleb siiski rõhutada, et samad põhimõtted, mis kehtivad sidusmuusikateenuste haldamise 
korral, võivad, ja üsna pea ilmselt hakkavadki kehtima ka off-line-keskkonnas, näiteks 
ringhäälingu puhul. Võrgukeskkonnaga seotud pretsedendid on seega proovikiviks 
autoriõiguste laiema turu edasisele arengule. See toob esile igasuguse kõnealuses valdkonnas 
tehtava algatuse tähtsuse.

Tasakaalustatud pildi esitamiseks tuleb märkida, et väiksemad õiguste ühishaldajad ja 
õigusevaldajad on mures, et praktikas on soovitust võetud kui selget signaali suurtele 
väljaandjatele eemaldada nende kontrollitav niinimetatud rahvusvaheline repertuaar riiklikest 
õiguste ühishaldamise ettevõtetest ja anda see ühele või vähestele suurtele õiguste 
ühishaldajatele, kellel on ainuõiguslik volitus ELis õiguste esindamiseks.

Vastupidiselt soovituses tunnistatud ausa konkurentsi edendamisele on selline tegevus 
potentsiaalselt konkurentsivastane, sest võib tõenäoliselt viia de facto oligopolini, kui 
turuvõim on koondunud väheste suuremate õigusevaldajate ja samasuguse arvu suurte õiguste 
ühisvaldajate kätte. See kujutab endast ka tõsist ohtu Euroopa kultuurilise mitmekesisuse 
heaolule ja elujõulisusele, sest rahvusvahelise repertuaari äravõtmine õiguste ühishaldajate 
riiklike ettevõtete võrgustikust viib tõenäoliselt paljude riiklike õiguste ühishaldajate tegevuse 
lõpetamiseni ning seda kohaliku ja vähemuses oleva repertuaari kahjuks.

Soovituse vastuvõtmine komisjoni poolt on jätnud Euroopa Parlamendi ja liikmesriigid ilma 
  

1 SPEECH/05/588.
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võimalusest anda arvestatav panus muutuste protsessi, millel on olulised tagajärjed 
konkurentsile kõnealuses valdkonnas ja Euroopa kultuurilisele mitmekesisusele. Kõnealune 
küsimus on väga tähtis ja Euroopa Parlamenti ei saa ametlikult kaasamata jätta.

Parlamendil peab olema võimalus täita demokraatlikus protsessis oma rolli. Komisjoni tuleb 
seetõttu kutsuda esitama nii pea kui võimalik kohase siduva õigusakti ettepanekut kõnealuses 
valdkonnas, mis võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukoguga kaasotsustusmenetluse 
teel.

Turu toimimine

Autoriõiguste haldamise ettevõtted on autorite ja muude õigusevaldajate, näiteks väljaandjate 
liidud. Nad on asutatud ühisel alusel kasutustasude kogumiseks ja õiguseomanikele 
jagamiseks. Praktikas on autoriõiguste ühishaldaja riiklikul tasandil (loomulikus) 
monopoolses seisundis. Autoriõiguste ühishaldaja esindab riigi territooriumil õigustevaldajaid 
otse ja kolmandates riikides teeb seda vastastikuste kokkulepete alusel, mis nad kahepoolselt 
sõlmivad oma valitud autoriõiguste ühishaldajaga ja muude autoriõiguste ühishaldajatega 
Euroopas ja üle maailma.

Aastakümneid on Euroopa ja rahvusvaheline muusika autoriõiguste turg toiminud taoliste 
kahepoolsete kokkulepete võrgustiku alusel. Vastastikuste kokkulepete süsteem pakub 
autoriõiguste kasutajatele koondsüsteemi (st ühelt õiguste ühishaldajalt saavad kasutajad 
ülemaailmse repertuaari litsentsi kasutamiseks riiklikult territooriumil, kus õiguste haldaja 
asub), tagab ülemaailmse turu kohase järelevalve, nii et õigusevaldajatele makstakse õiglast 
hüvitist, ja pakub kõigile kaasatud riiklikele ja rahvusvahelistele õigusevaldajatele tõhusat 
õiguste järgimise kehtestamise mehhanismi.

Kõnealune süsteem tagab, et mitte üksnes suured õigustevaldajad, vaid ka väikesed ja 
kohalikud autorid on turul hästi esindatud ja saavad kogutud kasutustasudest õiglase osa.

Turu muutus ja konkurentsi juurutamine 

Euroopa muusikaturu edasise arengu osana on vaja juurutada kontrollitud konkurentsi, mis 
peegeldaks muutusi Euroopa ühtsel turul, tehnoloogia arengut, uute ärimudelite esilekerkimist 
ja neist tulenevaid muutusi tarbijate eelistustes ja käitumises.

Soovituse kohaselt peaks õigusevaldajatel olema suurem vabadus valida nende vajadustele 
kõige paremini vastav õiguste ühishaldaja. Teisisõnu, konkurents õiguste ühishaldajate vahel 
peaks põhinema eraldiseisvate õiguste ühishaldajate konkureerimisel õigusevaldajate 
ligimeelitamiseks. Pinnapealselt näib see õigusevaldajatele kasuks olevat.

Kuid praktikas võivad autorid juba valida õiguste ühishaldaja oma äranägemisel. Olemas on 
mitmeid näiteid, kui edukamad autorid kasutavad seda õigust ja valivad koostöö väljaspool 
oma kodumaad paikneva õiguste ühishaldajaga. Väiksemad õigusevaldajad ei saa üldiselt 
seda võimalust niisama hõlpsalt kasutada.

Lisaks täheldas raportöör, et väiksemad õiguste ühishaldajad ja õigusevaldajad on mures, et 
praktikas on soovitust võetud kui selget signaali suurtele väljaandjatele eemaldada nende 
kontrollitav niinimetatud rahvusvaheline repertuaar riiklikest õiguste ühishaldamise 
ettevõtetest ja anda see vähestele suurtele õiguste ühishaldajatele. Viimased võivad seejärel 
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mööda minna vastastikuste kokkulepete võrgustikust ja anda litsentsi kogu Euroopa turu 
jaoks, mis vähendaks samaulatuslikult riiklike õiguste ühishaldajate käivet.

Kui riiklikud õiguste ühishaldajad kaotavad rahvusvahelise repertuaari kasutustasudest 
tuleneva käibe, siis on neil üha raskem tõhusalt toimida, sest tegutsemiskulud jäävad 
väiksema arvu kohalike õigusevaldajate kanda. Kui riiklik õiguste ühishaldaja on sunnitud 
oma tegevuse lõpetama, siis on ebatõenäoline, et väike õigusevaldaja saab samaväärsel 
tasemel teenust alternatiivselt õiguste ühishaldajalt teises riigis, kus näiteks on kasutusel teine 
keel.

Selline lähenemine õiguste valdamisele soosib selgelt suuri ja edukaid kommertslikke 
õigusevaldajaid kohalike ja/või vähemuses oleva repertuaari arvelt. Praktikas kahjustaks 
niisugune konkurents tegelikult enamiku õigusevaldajate huvisid, mis komisjoni eesmärgiks 
ei paista olevat. 

Kuid kuna Internet toimib riigipiiride üleselt, peab sidusmuusikateenuste osutajatel olema 
võimalus omandada üleeuroopaline litsents, mis hõlmab kahe või enama riigi territooriumi 
Euroopa kontinendil. Samuti peab neil olema võimalus valida, kuhu kõnealuse litsentsi 
saamiseks pöörduda, nii et nad saaksid kõige konkurentsivõimelisemaid teenuseid. Selle 
stsenaariumi järgi võistleksid õiguste ühishaldajad kasutajate pärast.

Kuid sellise süsteemi ohuks on, et riiklikud õiguste ühishaldajad konkureerivad uue äri pärast, 
avaldades survet õigusevaldajatele makstavatele kasutustasude määradele. On võimalik ja 
isegi tõenäoline, et see põhjustab autorite sissetulekute alanemist. See poleks jällegi 
õigusevaldajate huvides ja kahjustaks kahtlemata Euroopa kultuurilist mitmekesisust, sest 
väikeste õigusevaldajate sissetulek kahaneb niivõrd, et nad ei ole võimelised ellu jääma.

Kultuuriline mitmekesisus konkurentsi vastu 

Sidusmuusikateenuste autoriõiguste ühise haldamise valdkonnas ei tohiks halastamatut 
konkurentsi juurutada, sest oht Euroopa kultuurilist mitmekesisust pöördumatult kahjustada 
on liiga suur. Pigem peaks konkurentsi juurutama viisil, mis tagaks võrdsete 
tegevusvõimalustega lähtepositsiooni, nii et kõigil õiguste ühishaldajatel on võimalus 
võistelda samas olukorras.

Lahenduseks oleks Euroopale iseloomulikule probleemile alternatiivse kompromisslahenduse 
leidmine. Ausat ja kontrollitud konkurentsi tuleb juurutada viisil, mis välistaks autorite 
sissetulekute vähendamise surve ning võimaldaks samal ajal muusikatarbijatel omandada 
üleeuroopalisi litsentse, mis vastavad tuleviku uutele ärimudelitele. 

Kõnealust eesmärki silmas pidades oleks parimaks garantiiks süsteemi sisseviimine, kui 
autorite sissetuleku määravad selle riigi kasutustasude määrad, kus tarbija muusikateose ostab 
(alla laadib). Sihtriigi tariifi kohaldamine viib konkurentsini, mis põhineb pigem õiguste 
ühishaldajate pakutavate teenuste tõhususel (eriti halduskulude vähendamisel) kui 
õigusevaldajate kasutustasude alandamisel.

Lisaks peavad mõned oluliseks vältida, et suuremad õigusevaldajad sõlmivad ainuõiguslikke 
kokkuleppeid ühe või väikse arvu õiguste ühishaldajatega ning eemaldavad seeläbi rahvusliku 
repertuaari üldisest süsteemist.
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Oma 20.7.2006 raportis väljendas kultuuri- ja hariduskomisjon muret soovituse võimaliku 
Euroopa kultuurilist mitmekesisust kahjustava mõju üle, arvestades, et soovitus mõjutab 
vastastikuste kokkulepete süsteemi toimimist ja viib õiguste koondumiseni suuremate õiguste 
ühishaldajate kätte. See kahjustab väiksemate õiguste ühishaldajate toimimist ja ohustab seega 
väikeste ja kohalike autorite positsiooni kogu Euroopas. Seetõttu on ülimalt oluline, et 
kahepoolsete kokkulepete võrgustik säiliks ja repertuaari eemaldamine võrgustikust oleks 
välistatud. Õigusevaldajate ja õiguste ühishaldajate ainuõiguslikke kokkuleppeid ei tohiks 
seetõttu lubada.

Järelmeetmed

Euroopa autoriõiguste turu õigeks arenguks on ülioluline, et pädevad asutused võtavad 
piisavaid järelmeetmeid. Kõnealuses kontekstis peaks komisjon nii pea kui võimalik läbi 
viima hindamise sidusmuusikateenuste multiterritoriaalse ja multirepertuaari litsentsimise 
kultuurilisele mitmekesisusele ja õigusevaldajate majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale 
avaldatava mõju kohta.

Lisaks peaks komisjon teostama kriitilise analüüsi õiguste haldamise teatud sektorites esineva 
horisontaalse koondumise kohta ja mõju kohta, mida selline koondumine õiguste kasutajatele 
ja õigusevaldajatele avaldab. Vajadusel tuleb võtta kohaseid meetmeid, tagamaks, et Euroopa 
sidusmuusikateenuste turg areneb soodsalt ja ilma Euroopa kultuurilist mitmekesisust 
kahjustamata.

Õiguslik raamistik

Käesoleva Euroopa Parlamendi resolutsiooni raporti projekti ettevalmistamisel on täiel määral 
arvesse võetud olemasolevat Euroopa õiguslikku raamistikku ja sellega seotud poliitiliste 
otsuste tegemise algatusi ning muusikaga seotud õigustele ja asjaomastele rahvusvahelistele 
kokkulepetele kohaldatavat ühenduse õigustikku autoriõiguse ja sellega seotud õiguste 
valdkonnas. Täieliku loetelu leiab käesoleva resolutsiooni ettepaneku preambulist.

Arvesse on võetud ka õiguskomisjoni jaoks läbi viidud ja komisjonile 11.09.2006 esitletud 
uuringut „Autoriõiguste ühishaldamine Euroopas – tõhususe taotlemine”.


