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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta
(KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0464);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 47 lõiget 2 ja artikleid 55 ja 
95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0281/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel -1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2006/116/EÜ
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Lisatakse järgmine põhjendus:
"(14 a) Et tasakaalustada lepingud, mille 
alusel esitajad loobuvad oma 
ainuõigustest autoritasu põhjal 
fonogrammitootja kasuks, peaks kaitse 
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tähtaja pikendamisega kaasnema „nullist 
alustamise” lisatingimus nendele 
esitajatele, kes on loobunud oma 
ülalnimetatud ainuõigustest 
fonogrammitootja kasuks autoritasu või 
hüvituse eest. Et esitajad saaksid kaitse 
tähtaja pikendamisest maksimaalset kasu, 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
fonogrammitootjate ja esitajate vaheliste 
lepingute kohaselt makstakse autoritasu 
või tasumäär, mida ei ole koormatud 
ettemaksete või lepinguga määratud 
mahaarvamistega, esitajatele kaitse 
tähtaja pikendamise aja jooksul.”

Or. en

Selgitus

See säte on oluline, et esitajad saaksid 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 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1) Artikli 3 lõike 1 teine lause asendatakse 
järgmisega: 

„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 95 aastat pärast esimese 
sellise avaldamise või esimese sellise 
üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt 
sellest, kumb kuupäev on varasem,

– kui esituse fonogrammil jäädvustatud – kui esituse fonogrammil jäädvustatud 
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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.“

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

Selgitus

Muusika- ja audiovisuaalesitajate vaheline diskrimineerimine on täiesti vastuvõetamatu, sest 
direktiivis 93/98/EEÜ, mille kodifitseeritud versiooniks on direktiiv 2006/116/EÜ, ei tehta 
esitajate vahel vahet, seetõttu oleks sama kategooria esitajate jaoks erinevate eeskirjade 
kehtestamine Euroopa õiguse kohaselt diskrimineerimine ja vastuolus siseriikliku 
kohtlemisega. Pealegi ei ole selliseks diskrimineerimiseks mingit põhjust.
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SELETUSKIRI

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut, mille eesmärk on parandada esitajate, eelkõige 
stuudiomuusikute sotsiaalset olukorda, võttes arvesse, et üha rohkem esitajaid elab kauem kui 
nende esituste kaitseks praegu ette nähtud 50 aasta pikkune periood.

Direktiivi ettepanekus on peamiseks muudatuseks esitajate ja fonogrammitootjate õiguste 
kaitse tähtaja pikendamine 50 aastalt 95 aastani, kuid ettepanek hõlmab ka täiendavaid 
meetmeid, nagu näiteks stuudiomuusikute fondi loomine ja „võta või jäta” (use it or lose it) 
klauslite lisamine esitajate ja fonogrammitootjate vahel sõlmitavatesse lepingutesse. 
Õiguslikult seisneb ettepanek võtta vastu direktiiv 2006. aasta 12. detsembri direktiivi 
2006/116/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta) muutmises. 
Kõnealune direktiiv kodifitseeris ja asendas varasema direktiivi 93/98/EMÜ autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta (tuntud ka kui tähtajadirektiiv) ilma olulisi 
muudatusi tegemata. 

Ettepaneku eesmärk on tuua kasu esitajatele ja fonogrammitootjatele. 
Pikendatud tähtaeg toob kasu esitajatele, kes saavad lisaperioodi jooksul raha teenimist 
jätkata. 95 aasta pikkune kaitse tähtaeg aitab vältida sissetulekute kahanemist, millega esitajad 
70. aastaseks saades kokku puutusid, kui nende 20. eluaastates salvestatud esitused kaitse 
kaotasid. Esitajad saavad nii edasi tasu oma esituste ringhäälingus ülekandmise ja avalikes 
kohtades nagu baarid ja diskoteegid, edastamise eest ning hüvitist isiklikuks tarbeks tehtud
reproduktsioonide eest. 
Pikendatud tähtaeg toob kasu ka fonogrammitootjatele. See annab lisatulu salvestiste müügist 
poodides ja Internetis. 
Ettepanekus esitatakse ka ühtne meetod kaitse tähtaja arvutamiseks heliteoste puhul, mis on 
loodud mitme autori koostöös, kuna heliteosed valmivad valdavalt mitme autori koostöös; 
ELis on muusikateos kaitstud 70 aasta jooksul pärast viimase autori, kas muusika või sõnade 
autori, surma. 

Komisjon teeb ettepaneku kohaldada ühtset meetodit sõnalist osa hõlmava muusikateosega 
kaitse tähtaja arvutamiseks, mille kohaselt lähtutakse sõnalist osa hõlmava muusikateose 
kaitse tähtaja arvutamisel viimase autori, kas muusika või sõnade autori, surmakuupäevast.

Praegused erinevused kaitse tähtajas, eelkõige Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel, 
tekitavad õiguslikku ebakindlust ja piraatlust, eriti digitaalses keskkonnas, kus piirid 
puuduvad ja teoseid saab ühel ja samal hetkel kasutada eri riikides. On vastuvaieldamatu 
tõsiasi, et erinevad kaitsetähtajad soodustavad piraatlusel arengut: esitusi, mis on ühes riigis 
juba üldsusele kättesaadavaks muutunud, levitatakse kõnealusest riigist veebi kaudu teistesse 
riikidesse, kus nad on ikka veel kaitstud. Lõpuks on Euroopa võimeline kaitsma oma artiste, 
kes on kultuurilise mitmekesisuse ühed olulisimad väljendajad.

Kaitse tähtaja võrdsustamine Ameerika Ühendriikidega on Euroopa majandusele 
suurepäraseks võimaluseks hoogustada edasiliikumist majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva 
ELi Lissaboni strateegiaga, kus tunnistati loomemajanduse edendamise erilist tähtsust. Ajal, 
mil intellektuaalomandil põhinev loomemajandus annab üha suurema protsendimäära ELi 
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SKPst, asetab praegune kaitse tähtaja erinevus ELi ja Ameerika Ühendriikide vahel Euroopa 
fonogrammitootjad ja esitajad selgelt ebasoodsamasse konkurentsiolukorda.
Selleks, et Euroopa plaaditööstus saaks globaalsel turul tõeliselt konkurentsivõimeline olla, 
peab EL erinevuse kõrvaldama ja kehtestama võrdse, 95 aasta pikkuse kaitse tähtaja, et anda 
Euroopale tema peamise kaubanduspartneriga võrdsed tingimused. Lühem kaitseperiood seda 
ei võimalda.

Lisaks muudab viimastel aastatel aset leidnud rahvastiku eluea pikenemine esitajate õiguste 
kaitse tähtaja pikendamise veelgi olulisemaks asjaomaste artistide jaoks. Kahjuks on paljud 
esitajad populaarsed ja edukad just noores eas, seega on oluline, et nad saavad vanemas eas 
asjakohase majandusliku hüvitise iga kord, kui nende teost üldsusele edastatakse.
Pikendatud kaitse tähtaeg soodustab ka kultuurilist mitmekesisust – kui tähtaega mitte muuta, 
siis hakatakse vältimatult rohkem soosima vanemaid, järk-järgult autoriõiguste kaitset 
kaotavaid esitusi, mitte kaasaegset loomingut. Lisaks püüaksid kaasaegsed esitused võita 
turgu just seal, kus kaitse tähtaeg on pikem, jättes tähelepanuta üleskutse kohaliku, 
mitmekesise sisu järele.
Tuleb ka mõista, et asjakohase staatuse puudumine muudab Euroopa esitajatel oma 
loominguga elatise teenimise äärmiselt raskeks, olenemata nende panuse suurusest ELi 
kultuurimajandusse. Enamikul esitajatel on väga raske pääseda ligi sotsiaalkindlustusele, 
töötu abirahale või tervise- ja ohutusalasele kaitsele ning nad on üldiselt sageli seotud 
ebaõiglaste lepingutingimustega. Kõnealuses kontekstis on intellektuaalomandi õiguste 
kaitsest pärinev tulu esitajate jaoks äärmiselt oluline sissetulekuallikas.
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