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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/  /EY,

annettu          ,

alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeudesta

jälleenmyyntikorvaukseen

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 178, 21.6.1996, s. 16 ja EYVL C 125, 23.4.1998, s. 8.
2 EYVL C 75,10.3.1997, s. 17.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. huhtikuuta 1997 (EYVL C 132, 28.4.1997, s. 88),

vahvistettu 27. lokakuuta 1999, neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu ..... (ei vielä julkaistu
virallisessa lehdessä), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty ..... (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Tekijänoikeuden alalla oikeus jälleenmyyntikorvaukseen on alkuperäisen kuvataideteoksen

tekijälle kuuluva henkilökohtainen ja luovuttamaton oikeus saada taloudellista hyötyä

kyseisen teoksen toistuvasta jälleenmyynnistä.

2) Oikeus jälleenmyyntikorvaukseen on luonteeltaan taloudellinen oikeus, jonka ansiosta

taideteoksen tekijä voi saada korvausta teoksen toistuvista luovutuksista. Oikeus

jälleenmyyntikorvaukseen koskee varsinaista teosta eli sitä ilmaisuvälinettä, johon suojattu

teos sisältyy.

3) Oikeudella jälleenmyyntikorvaukseen pyritään takaamaan, että kuvataideteosten tekijät saavat

osuuden alkuperäisten taideteostensa taloudellisesta menestyksestä. Tämä lähentäisi osaltaan

kuvataideteosten tekijöiden taloudellista tilannetta niiden luovien taiteilijoiden taloudelliseen

asemaan, jotka hyötyvät teostensa toistuvasta käytöstä.

4) Oikeus jälleenmyyntikorvaukseen on tekijänoikeuden erottamaton osa ja olennainen tekijöille

kuuluva oikeus. Tällaisen oikeuden säätäminen kaikissa jäsenvaltioissa vastaa tarpeeseen

taata teosten luojille riittävä ja yhtenäinen suojan taso.

5) Perustamissopimuksen 151 artiklan 4 kohdan mukaan yhteisö ottaa kulttuuriin liittyvät

näkökohdat huomioon perustamissopimuksen muiden määräysten mukaisessa toiminnassaan.
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6) Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta tehdyn Bernin yleissopimuksen perusteella

oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen voidaan vaatia ainoastaan, jos tekijän oman maan

lainsäädännössä myönnetään tällainen suoja. Oikeus jälleenmyyntikorvaukseen on siten

valinnainen ja sitä koskee vastavuoroisuuden sääntö. Perustamissopimuksen 12 artiklassa

määrätyn syrjimättömyysperiaatteen soveltamista koskevasta yhteisöjen tuomioistuimen

oikeuskäytännöstä, kuten yhdistetyissä asioissa C-92/92 ja C-326/92, Phil Collins ym.

20 päivänä lokakuuta 1993 annetussa. tuomiossa1 seuraa, ettei kansallisiin säännöksiin, joihin

sisältyy vastavuoroisuuslausekkeita, voida vedota oman maan tekijöille taattujen oikeuksien

kieltämiseksi muiden jäsenvaltioiden kansalaisilta. Tällaisten säännösten soveltaminen

yhteisössä on vastoin tasa-arvoisen kohtelun periaatetta, jonka perusteena on kaiken

kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltäminen.

7) On tärkeää, että oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen sovelletaan kansainvälisellä tasolla

mahdollisimman laajasti. Siksi olisi aloitettava neuvottelut Bernin yleissopimuksen

14 ter artiklan saattamisesta sitovaksi.

8) Useimpien jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetään nykyisin oikeudesta

jälleenmyyntikorvaukseen. Voimassa olevassa lainsäädännössä on erilaisia piirteitä, erityisesti

siinä tarkoitettujen teosten, korvaukseen oikeutettujen henkilöiden, sovellettavien

prosenttiosuuksien, korvaukseen oikeuttavien myyntitapahtumien sekä korvauksen

laskentaperusteiden osalta. Tällaisen oikeuden soveltamisella tai soveltamatta jättämisellä on

huomattava vaikutus sisämarkkinoiden kilpailuympäristön kannalta, koska

jälleenmyyntikorvausoikeuteen perustuvan maksuvelvollisuuden olemassaolo on seikka, joka

jokaisen taideteoksen myyntiä harkitsevan henkilön on otettava huomioon. Siksi tämä oikeus

on eräs niistä tekijöistä, jotka osaltaan johtavat kilpailun vääristymiseen sekä myynnin

siirtymiseen muualle yhteisössä.

                                                
1 Kok. 1993, s. I-5145.
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9) Nämä erot jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden voimassaolon ja sen soveltamisen

osalta jäsenvaltioissa vaikuttavat suoraan kielteisesti perustamissopimuksen 14 artiklan

mukaiseen sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan taideteosten osalta. Tällaisessa

tilanteessa asianomaisena oikeusperustana on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen

95 artikla.

10) Perustamissopimuksessa määriteltyihin yhteisön tavoitteisiin sisältyy perustan luominen

Euroopan kansojen yhä läheisemmälle liitolle, yhteisöön kuuluvien valtioiden välisten

suhteiden lähentäminen sekä niiden taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen turvaaminen

yhteisellä toiminnalla poistamalla Eurooppaa jakavat raja-aidat. Tämän saavuttamiseksi

perustamissopimuksessa määrätään sisämarkkinoiden luomisesta, mikä edellyttää tavaroiden

vapaan liikkuvuuden esteiden poistamista, palvelujen tarjoamisen vapautta ja

sijoittautumisvapautta sekä sellaisen järjestelmän luomista, jolla taataan, ettei kilpailu

yhteismarkkinoilla vääristy. Jälleenmyyntikorvausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön

yhdenmukaistaminen vaikuttaa osaltaan näiden tavoitteiden toteutumiseen.

11) Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen

arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977

annetussa kuudennessa neuvoston direktiivissä 77/388/ETY1 otetaan asteittain käyttöön

yhteisön verotusjärjestelmä, jota sovelletaan muun muassa taide-esineisiin. Verotusta

koskevat toimenpiteet eivät yksinään riitä takaamaan taidemarkkinoiden yhtenäistä toimintaa.

Tämä tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan yhdenmukaistamalla jälleenmyyntikorvausta

koskevaa lainsäädäntöä.

                                                
1 EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

99/85/EY (EYVL L 277, 28.10.1999, s. 34).
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12) Olemassa olevat lainsäädännön erot olisi poistettava silloin, kun ne vääristävät

sisämarkkinoiden toimintaa, ja tällaisten uusien erojen syntyminen olisi estettävä. Sen sijaan

ei ole tarpeen poistaa sellaisia eroja tai estää sellaisten erojen syntymistä, joiden ei voida

olettaa vahingoittavan sisämarkkinoiden toimintaa.

13) Vääristymättömät kilpailuolosuhteet ovat sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan

edellytys. Erot jälleenmyyntikorvausta koskevissa kansallisissa säännöksissä aiheuttavat

kilpailun vääristymistä ja myynnin siirtymistä muualle yhteisössä sekä johtavat taiteilijoiden

eriarvoiseen kohteluun sen mukaan, missä heidän töitään myydään. Asialla on näin ollen rajat

ylittäviä ulottuvuuksia, joita ei voida riittävän hyvin säännellä jäsenvaltioiden toimin.

Yhteisön toimimattomuus olisi ristiriidassa sen perustamissopimuksen vaatimuksen kanssa,

että kilpailun vääristyminen ja eriarvoinen kohtelu on oikaistava.

14) Ottaen huomioon kansallisten säännösten erojen laajuus, jäsenvaltioiden lainsäädännön

eroihin on tarpeen puuttua yhdenmukaistamistoimin aloilla, joilla nämä erot saattavat

aiheuttaa tai ylläpitää vääristyneitä kilpailuolosuhteita. Ei kuitenkaan ole tarpeen

yhdenmukaistaa jälleenmyyntikorvausta koskevien jäsenvaltioiden lakien kaikkia säännöksiä,

ja kansallisen päätäntävallan säilyttämiseksi mahdollisimman laajana riittää, että

yhdenmukaistetaan ne jäsenvaltioiden säännökset, jotka välittömimmin vaikuttavat

sisämarkkinoiden toimintaan.

15) Tämä direktiivi on näin ollen kokonaisuudessaan perustamissopimuksen 5 artiklassa

määrättyjen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukainen.
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16) Tekijänoikeuden suoja-aika on voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen tekijänoikeuden

ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajan yhdenmukaistamisesta 29 päivänä

lokakuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/98/EY1 mukaisesti. Oikeudelle

jälleenmyyntikorvaukseen olisi säädettävä samanpituinen voimassaoloaika. Näin ollen

ainoastaan modernin ja nykytaiteen alkuperäisteokset voivat kuulua kyseisen oikeuden

soveltamisalaan. Jotta kuitenkin ne jäsenvaltiot, jotka eivät tämän direktiivin antamishetkellä

sovella oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen, voisivat sisällyttää kyseisen oikeuden

oikeusjärjestelmiinsä, ja lisäksi jotta mainittujen jäsenvaltioiden taloudelliset toimijat voisivat

mukautua asteittain edellä mainittuun oikeuteen menettämättä taloudellista kannattavuuttaan,

asianomaisilla jäsenvaltioilla pitäisi olla oikeus rajoitettuun siirtymäkauteen, jonka aikana ne

voivat halutessaan olla soveltamatta oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen taiteilijan kuoleman

jälkeen tämän oikeudenomistajiin .

17) Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden soveltamisalaa olisi laajennettava siten, että se

kattaa kaiken jälleenmyynnin lukuun ottamatta suoraan yksityishenkilönä toimivien

henkilöiden välisiä myyntejä, joihin ei osallistu taidekaupan ammattilaisia. Tätä oikeutta ei

pitäisi laajentaa tapauksiin, joissa jälleenmyynti tapahtuu yksityishenkilöltä voittoa

tuottamattomille, yleisölle avoinna oleville museoille. Jotta voitaisiin ottaa huomioon

sellaisten taidegallerioiden erityistilanne, jotka hankkivat teoksia suoraan tekijöiltä,

jäsenvaltioiden olisi voitava vapauttaa jälleenmyyntikorvauksesta jälleenmyynti, joka

tapahtuu kolmen vuoden kuluessa teosten hankkimisesta. Myös taiteilijan edut olisi otettava

huomioon rajoittamalla tämä vapautus koskemaan vain sellaista jälleenmyyntiä, jossa

jälleenmyyntihinta on enintään 10 000 euroa.

18) On tarpeen selventää, että tällä direktiivillä aikaan saatua yhdenmukaistamista ei sovelleta

kirjailijoiden eikä säveltäjien alkuperäisiin käsikirjoituksiin.

                                                
1 EYVL L 290, 24.11.1993, s. 9.
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19) Olisi annettava tehokkaat säännökset, jotka perustuvat kansallisella tasolla oikeudesta

jälleenmyyntikorvaukseen jo saatuihin kokemuksiin. On aiheellista laskea

jälleenmyyntikorvaus prosenttiosuutena myyntihinnasta eikä teosten lisäarvon perusteella, jos

niiden alkuperäinen arvo on noussut.

20) Jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluvat taideteosryhmät olisi yhdenmukaistettava ottaen

huomioon alan käytäntö yhteisössä.

21) Korvauksen perimättä jättämisellä silloin, kun myynti tapahtuu vähimmäishintaa

alhaisemmalla hinnalla, voidaan välttää perimis- ja hallinnointikuluja, jotka ovat suhteettomia

verrattuna taiteilijan saamaan etuun. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi

kuitenkin voitava asettaa yhteisön vähimmäishintaa alhaisempia kansallisia vähimmäishintoja

uusien taiteilijoiden etujen edistämiseksi. Tämän poikkeuksen myöntämisellä ei

korvausmäärien pienuuden takia todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta sisämarkkinoiden

moitteettomaan toimintaan.

22) Jäsenvaltioiden säätämät jälleenmyyntikorvauksen prosenttiosuudet eroavat tällä hetkellä

huomattavasti toisistaan. Modernin tai nykytaiteen taideteosten sisämarkkinoiden tehokas

toiminta edellyttää yhtenäisten prosenttiosuuksien vahvistamista mahdollisimman laajalti.

23) Alkuperäisten taideteosten markkinoilla vallitsevien erilaisten etujen yhteensovittamiseksi

olisi toivottavaa luoda hintaluokittain asteittain alenevien prosenttiosuuksien asteikko. On

tärkeää minimoida myynnin toisaalle siirtymisen ja jälleenmyyntikorvauksia koskevan

yhteisön lainsäädännön kiertämisen riski.

24) Pääsääntöisesti myyjä olisi vastuussa korvauksen maksamisesta. Jäsenvaltioille olisi annettava

mahdollisuus säätää tätä periaatetta koskevista poikkeuksista siltä osin kuin on kyse

velvollisuudesta suorittaa korvaus. Myyjä on se henkilö tai yritys, jonka nimissä myynti

tapahtuu.
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25) Olisi säädettävä mahdollisuudesta mukauttaa vähimmäishintoja ja prosenttiosuuksia tietyin

väliajoin. Tätä varten on aiheellista antaa komission tehtäväksi laatia määräajoin kertomuksia

siitä, miten oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen käytännössä sovelletaan jäsenvaltioissa ja

mitkä ovat sen vaikutukset yhteisön taidemarkkinoihin, sekä tarvittaessa tehdä ehdotuksia

tämän direktiivin tarkistamisesta.

26) Korvauksiin oikeutetut henkilöt olisi määriteltävä ottaen aiheellisella tavalla huomioon

toissijaisuusperiaate. Tässä direktiivissä ei ole aiheellista puuttua jäsenvaltioiden

perintöoikeuteen. Tekijänoikeuden haltijan oikeudenomistajilla on kuitenkin oltava täysi

oikeus jälleenmyyntikorvaukseen tekijän kuoleman jälkeen viimeistään sen jälkeen, kun

edellä tarkoitettu siirtymäkausi on päättynyt.

27) Jäsenvaltioiden tehtävänä on säännellä sitä, miten oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen

käytetään ja erityisesti sitä, miten sitä hallinnoidaan. Tältä osin yhtenä mahdollisuutena on,

että hallinnosta vastaa yhteinen perintää hoitava järjestö. Jäsenvaltioiden on kuitenkin

taattava, että myös niille tekijöille, jotka ovat muiden jäsenvaltioiden kansalaisia, tulevat

korvausmäärät peritään ja tuloutetaan heille. Tässä direktiivissä ei rajoiteta korvauksien

perimistä ja tulouttamista koskevia jäsenvaltioiden järjestelyjä.

28) Oikeus jälleenmyyntikorvaukseen olisi rajoitettava koskemaan yhteisön kansalaisia ja

sellaisia ulkomaalaisia tekijöitä, joiden kotimaassa tällainen suoja myönnetään tekijöille, jotka

ovat jäsenvaltioiden kansalaisia. Jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus laajentaa oikeus

jälleenmyyntikorvaukseen koskemaan ulkomaalaisia tekijöitä, joiden asuinpaikka on

kyseisessä jäsenvaltiossa.
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29) Olisi luotava asianmukaiset menettelyt myyntitapahtumien seuraamiseksi, jotta voitaisiin

käytännössä varmistaa, että oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen sovelletaan jäsenvaltioissa

tehokkaasti. Tämä myös edellyttää, että tekijällä tai tekijän edustajalla on oikeus saada

tarvittavat tiedot jälleenmyyntikorvauksen suorittamisesta vastuussa olevalta luonnolliselta

henkilöltä tai oikeushenkilöltä. Jäsenvaltiot, jotka säätävät jälleenmyyntikorvausta koskevien

oikeuksien yhteisestä hallinnoinnista, voivat lisäksi säätää, että ainoastaan yhteisestä

hallinnoinnista vastuussa olevat elimet ovat oikeutettuja saamaan tietoja,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:
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I LUKU

Soveltamisala

1 artikla

Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden kohde

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että alkuperäisen taideteoksen tekijällä on luovuttamaton

oikeus, josta ei voida luopua edes etukäteen, saada jälleenmyyntikorvauksena osuus teoksen

sellaisesta jälleenmyynnistä saaduista hinnoista, joka tapahtuu sen jälkeen, kun tekijä on luovuttanut

teoksensa ensimmäisen kerran.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua oikeutta sovelletaan kaikkeen jälleenmyyntiin, johon osallistuu

myyjinä, ostajina tai välittäjinä taidekaupan ammattilaisia, kuten huutokauppakamareita,

taidegallerioita sekä taidekauppiaita yleensä.

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 1 kohdassa tarkoitettua oikeutta ei sovelleta jälleenmyyntiin,

jossa myyjä on hankkinut teoksen suoraan tekijältä vähemmän kuin kolme vuotta ennen tätä

jälleenmyyntiä ja joissa jälleenmyyntihinta on enintään 10 000 euroa.

4. Korvauksen suorittamisesta on vastuussa myyjä. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 1 artiklan

2 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä joku muu kuin myyjä on

yksin tai yhdessä myyjän kanssa velvollinen maksamaan korvauksen.
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2 artikla

Taideteokset, joita oikeus jälleenmyyntikorvaukseen koskee

1. Tässä direktiivissä 'alkuperäisellä taideteoksella' tarkoitetaan kuvataideteoksia, kuten tauluja,

kollaaseja, maalauksia, piirustuksia, kaiverruksia, kuparipiirroksia, litografioita, veistoksia,

tekstiilitaidetta, keramiikkaa, lasiteoksia ja valokuvia, jos ne ovat taiteilijan luomia tai jos ne ovat

alkuperäisinä taideteoksina pidettäviä kopioita.

2. Tämän direktiivin alaan kuuluvien taideteosten kopioita, jotka taiteilija on itse tehnyt tai jotka

on tehty hänen luvallaan ja joita on rajoitettu määrä, pidetään tässä direktiivissä alkuperäisinä

taideteoksina. Tällaiset kopiot ovat yleensä taiteilijan numeroimia, signeeraamia tai muulla tavoin

alkuperäisiksi merkitsemiä.

II LUKU

Erityiset säännökset

3 artikla

Vähimmäishinta

1. Jäsenvaltioiden tehtävänä on vahvistaa vähimmäismyyntihinta, josta alkaen 1 artiklassa

tarkoitetusta myynnistä maksetaan jälleenmyyntikorvaus.

2. Vähimmäismyyntihinta ei saa missään tapauksessa olla suurempi kuin 4 000 euroa.
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4 artikla

Korvausosuudet

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettua korvausta varten vahvistetaan seuraavat prosenttiosuudet:

a) 4 prosenttia siitä osasta myyntihintaa, joka on enintään 50 000 euroa,

b) 3 prosenttia siitä osasta myyntihintaa, joka on 50 000,01 - 200 000 euroa,

c) 1 prosentti siitä osasta myyntihintaa, joka on 200 000,01 - 350 000 euroa,

d) 0,5 prosenttia siitä osasta myyntihintaa, joka on 350 000,01 - 500 000 euroa,

e) 0,25 prosenttia siitä osasta myyntihintaa, joka on yli 500 000 euroa.

Korvauksen kokonaismäärä saa kuitenkin olla enintään 12 500 euroa.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa 5 prosentin

korvausosuutta 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun myyntihinnan osuuteen.

3. Jos vahvistettu vähimmäismyyntihinta on vähemmän kuin 4 000 euroa, jäsenvaltion on myös

vahvistettava 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun määrään saakka myyntihintaan sovellettava

korvausosuus, jonka on oltava vähintään 4 prosenttia.
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5 artikla

Laskentaperuste

Edellä 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut myyntihinnat ovat verottomia hintoja.

6 artikla

Jälleenmyyntikorvaukseen oikeutetut

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettu korvaus on maksettava teoksen tekijälle ja, jollei 8 artiklan

2 kohdasta muuta johdu, tekijän kuoleman jälkeen hänen oikeudenomistajilleen.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää 1 artiklassa tarkoitetun korvauksen pakollisesta tai vapaaehtoisesta

yhteisestä hallinnoinnista.

7 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten oikeus jälleenmyyntikorvaukseen

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tekijöillä, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia ja,

jollei 8 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, heidän oikeudenomistajillaan on oikeus

jälleenmyyntikorvaukseen tämän direktiivin sekä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti

ainoastaan siinä tapauksessa, että sen maan lainsäädännössä, jonka kansalaisia tekijä tai hänen

oikeudenomistajansa ovat, myönnetään jäsenvaltioista oleville tekijöille ja heidän

oikeudenomistajilleen oikeus jälleenmyyntikorvaukseen kyseisessä maassa.
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2. Komissio voi ottaen huomioon jäsenvaltioiden toimittamat tiedot julkaista tiedoksi

viitteellisen luettelon niistä kolmansista maista, jotka täyttävät 1 kohdassa säädetyn ehdon.

3. Siltä osin kun on kyse oikeudesta jälleenmyyntikorvaukseen jäsenvaltiot voivat kohdella

tekijöitä, jotka eivät ole jäsenvaltioiden kansalaisia mutta joiden asuinpaikka on kyseisessä

jäsenvaltiossa, samalla tavoin kuin omia kansalaisiaan.

8 artikla

Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden voimassaoloaika

1. Oikeus jälleenmyyntikorvaukseen on suojattu direktiivin 93/98/ETY 1 artiklassa määritellyn

ajan.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, ne jäsenvaltiot, joissa ei oikeutta

jälleenmyyntikorvaukseen sovelleta      *, eivät viimeistään     ** päättyvänä määräaikana ole

velvollisia soveltamaan oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen taiteilijan kuoleman jälkeen tämän

oikeudenomistajiin.

3. Jos kansainväliset neuvottelut jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden laajentamisesta

kansainväliselle tasolle saadaan tuloksellisesti päätökseen ennen      **, komissio tekee aiheelliset

ehdotukset.

                                                
* 13 artiklassa tarkoitettu päivä.
** 10 vuotta 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä.
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9 artikla

Oikeus saada tietoja

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 6 artiklan nojalla korvaukseen oikeutetut henkilöt voivat kolmen

vuoden kuluessa jälleenmyyntipäivää seuraavan vuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä vaatia

kauppiailta ja kaupallisilta edustajilta, myyntivastaavilta tai julkisten huutokauppojen järjestäjiltä

myyntiin liittyvien korvausten suorittamisen turvaamiseksi tarvittavat tiedot.
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III LUKU

Loppusäännökset

10 artikla

Ajallinen soveltaminen

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin tämän direktiivin 2 artiklassa määriteltyihin alkuperäisiin

taideteoksiin, jotka ovat   * edelleen oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen koskevien jäsenvaltioiden

lainsäädännön suojaamia tai jotka kyseisenä päivänä täyttävät tämän direktiivin säännösten

mukaisen suojan edellytykset.

11 artikla

Tarkistaminen

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle

viimeistään    ** ja sen jälkeen joka neljäs vuosi kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta ja

vaikutuksista kiinnittäen erityistä huomiota modernin ja nykytaiteen yhteisön markkinoiden

kilpailukykyyn ja varsinkin yhteisön asemaan suhteessa niihin markkinoihin, joilla ei sovelleta

oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen, sekä taiteen luomisen tukemiseen ja jäsenvaltioiden

hallinnointimenettelyihin. Komissio tarkastelee erityisesti direktiivin vaikutuksia sisämarkkinoihin

sekä jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden käyttöönoton vaikutuksia niissä jäsenvaltioissa,

jotka eivät soveltaneet kyseistä oikeutta kansallisessa lainsäädännössään ennen tämän direktiivin

voimaantuloa. Komissio tekee tarvittaessa ehdotuksia vähimmäismyyntihinnan ja korvausosuuden

osuuden mukauttamisesta alalla tapahtuvan kehityksen huomioon ottamiseksi sekä muita tämän

direktiivin vaikutusten tehostamiseksi tarpeellisina pitämiään ehdotuksia.

                                                
* 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päivä.
** 3 vuotta 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä.
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2. Perustetaan yhteyskomitea. Se koostuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten

edustajista. Sen puheenjohtajana toimii komission edustaja, ja se kokoontuu joko puheenjohtajan

aloitteesta tai jäsenvaltion valtuuskunnan pyynnöstä.

3. Komitean tehtävänä on:

- järjestää neuvotteluja kaikista tämän direktiivin soveltamisesta aiheutuvista kysymyksistä,

- helpottaa komission ja jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa merkitsevistä muutoksista

yhteisön taidemarkkinoilla.

12 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta ... *. Niiden on ilmoitettava tästä

komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten

viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa

kansalliset säännökset komissiolle.

                                                
* Viisi vuotta sen vuoden alusta, joka seuraa direktiivin antamista.
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13 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa

lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

=====================
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I JOHDANTO

1. Komissio teki 25. huhtikuuta 1996 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiiviksi alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeudesta jälleenmyyntikorvaukseen1,

joka perustuu EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan.

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 9. huhtikuuta 19972.

Saatuaan lausunnon komissio toimitti muutetun ehdotuksen direktiiviksi

12. maaliskuuta 19983. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 18. joulukuuta

19964.

3. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa ... perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti.

II TAVOITE

4. Komission ehdotuksen tarkoituksena on perustaa jälleenmyyntikorvausta koskeva

yhdenmukaistettu oikeudellinen järjestelmä, joka voidaan määritellä alkuperäisen

taideteoksen tekijän oikeudeksi ja hänen kuoltuaan perillisten tai muiden

oikeudenomistajien oikeudeksi saada prosenttiosuus taideteoksen

jälleenmyyntihinnasta.

III YHTEINEN KANTA

Johdanto-osa

5. Neuvosto lisäsi, poisti ja muutti joukon johdanto-osan kappaleita erityisesti direktiivin

artiklaosaan tehtyjen muutosten johdosta.

                                                
1 EYVL C 178, 21.6.1996, s. 16.
2 EYVL C 132, 28.4.1997, s. 88.
3 EYVL C 125, 23.4.1998, s. 8.
4 EYVL C 75, 10.3.1997, s. 17.
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Ehdotuksen artiklaosa

1 artikla - Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden kohde

6. Neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin tarkistuksen 17, jonka komissio sisällytti

muutettuun ehdotukseensa ja jossa lisättiin ilmaus "josta ei voida luopua edes

etukäteen" (yhteisen kannan 1 artiklan 1 kohta).

7. Komission alkuperäisen ehdotuksen mukaan jälleenmyyntikorvausta koskevaa oikeutta

sovelletaan kaikkeen jälleenmyyntiin, lukuun ottamatta tapauksia, joissa myyjä toimii

yksityishenkilönä. Euroopan parlamentti ehdotti tarkistuksessa 17, että oikeutta

sovelletaan kaikkeen jälleenmyyntiin "julkisissa myyntitilanteissa, liiketiloissa tai

liikkeenharjoittajan tai välittäjän välityksellä". Komissio ei hyväksynyt tarkistusta

muutettuun ehdotukseensa. Sen sijaan neuvosto noudatti Euroopan parlamentin

lähestymistapaa ja tarkensi jälleenmyyntitapahtumia, joihin jälleenmyyntikorvausta

koskevaa oikeutta sovelletaan (yhteisen kannan 1 artiklan 2 kohta). Neuvosto sääti, että

oikeutta sovelletaan kaikkeen jälleenmyyntiin, johon osallistuu myyjinä, ostajina tai

välittäjinä taidekaupan ammattilaisia, kuten huutokauppakamareita, taidegallerioita sekä

taidekauppiaita yleensä. Näin otetaan huomioon mahdollisuus valvoa taidekaupan

ammattilaisten toimia sekä vaikeus valvoa yksityishenkilöinä toimivien myyjien ja

ostajien välistä jälleenmyyntiä, johon ei osallistu taidekaupan ammattilaisia. Neuvosto

halusi kyseisellä säännöksellä varmistaa, ettei kyseistä oikeutta sovelleta tapauksiin,

joissa jälleenmyynti tapahtuu yksityishenkilöltä voittoa tuottamattomille, yleisölle

avoinna oleville museoille, kuten johdanto-osan kappaleessa 17 todetaan.

8. Euroopan parlamentin tarkistuksessa 17 ehdotettiin, että jälleenmyyntikorvausta

koskevaa oikeutta ei laajennettaisi koskemaan liikkeenharjoittajien välistä ja

liikkeenharjoittajan ja lopullisen ostajan välistä siirtoa silloin, kun se tapahtuu kolmen

vuoden kuluessa liikkeenharjoittajan hankittua teoksen. Komissio ei hyväksynyt

tarkistusta muutettuun ehdotukseensa. Neuvosto noudatti Euroopan parlamentin
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lähestymistapaa, jossa otettiin huomioon sellaisten taidegallerioiden erityistilanne, jotka

ostavat tuntemattomien taiteilijoiden teoksia. Neuvosto rajoitti kuitenkin vapautusta

koskemaan vain sellaista jälleenmyyntiä, jossa jälleenmyyntihinta on enintään

10 000 euroa, jotta taideteoksen tekijältä ei poistettaisi jälleenmyyntikorvausta koskevaa

oikeutta siinä tapauksessa, että jälleenmyyntihinta ylittää kyseisen summan.

9. Komission alkuperäisen ehdotuksen mukaan jälleenmyyntikorvaus peritään myyjältä

(4 artiklan viimeinen alakohta). Tämä periaate säilytettiin Euroopan parlamentissa,

komission muutetussa ehdotuksessa ja neuvoston yhteisessä kannassa. Neuvosto katsoo

kuitenkin, että periaate on syytä mainita 1 artiklassa ja että jäsenvaltioiden olisi voitava

säätää periaatetta koskevista poikkeuksista korvauksen maksamista koskevan

velvollisuuden osalta (yhteisen kannan 1 artiklan 4 kohta).

2 artikla - Teokset, joita oikeus jälleenmyyntikorvaukseen koskee

10. Euroopan parlamentin tarkistuksissa 2, 9, 18 ja 64 ehdotettiin, että komission

alkuperäisessä ehdotuksessa tarkoitettuja alkuperäisiä käsikirjoituksia ei katsottaisi

kuuluviksi taideteoksiin, joita oikeus jälleenmyyntikorvaukseen koskee. Komissio

hyväksyi Euroopan parlamentin tarkistuksen muutettuun ehdotukseensa. Neuvosto otti

huomioon sen, että kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta tehdyn Bernin

yleissopimuksen (jäljempänä Bernin yleissopimus) 14 ter artiklassa määrätään

erityisesti jälleenmyyntioikeuden soveltamisesta kirjallisiin ja taiteellisiin

alkuperäisteoksiin, sekä sen, että jäsenvaltioiden tilanteet ovat erilaiset. Näin ollen

neuvosto päätti olla velvoittamatta jäsenvaltioita siihen, että niiden pitäisi sulkea nämä

käsikirjoitukset pois jälleenmyyntikorvausta koskevasta oikeudesta, ja poisti ne tämän

direktiivin yhdenmukaistamista koskevasta soveltamisalasta antaen näin ollen

jäsenvaltioille vapauden päättää asiasta (johdanto-osan kappale 18 sekä yhteisen kannan

2 artiklasta puuttuva maininta kyseisistä käsikirjoituksista).

11. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa esitettiin jälleenmyyntikorvausta koskevan
oikeuden soveltamista "kuvataiteiden teoksiin". Euroopan parlamentti ehdotti kyseisen
ilmauksen korvaamista ilmauksella "katseltavaksi tarkoitettuja teoksia" (tarkistukset
18 ja 64). Komissio otti muutetussa ehdotuksessaan huomioon kyseisen tarkistuksen
käyttäen ilmausta "kuvataideteoksia". Neuvosto hyväksyi komission muutetun
ehdotuksen asiasta.
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12. Euroopan parlamentti ehdotti (tarkistus 64) lasiteoksien lisäämistä 2 artiklan luetteloon.

Komissio ei ottanut tarkistusta muutettuun ehdotukseensa. Neuvosto otti Euroopan

parlamentin asiaa koskevan lausunnon kuitenkin huomioon yhteisessä kannassaan.

13. Euroopan parlamentti ehdotti (tarkistukset 18 ja 64), että direktiivin tarkoittamana

alkuperäisenä, omaperäisenä taideteoksena pidettäisiin taideteosta, jota on enintään

12 kappaletta. Komissio ei ottanut tarkistusta muutettuun ehdotukseensa sen vuoksi, että

eräitä kyseessä olevia taideteoksia (esimerkiksi litografioita ja valokuvia) voidaan

vedostaa useampia kappaleita, joita kaikkia ammattikunta ja keräilijät pitävät

alkuperäisinä. Neuvosto noudatti komission lähestymistapaa. Neuvosto tarkensi

yhteisessä kannassaan (2 artiklan 2 kohta), että alkuperäisinä, omaperäisinä

taideteoksina pidetään kopioita, jotka taiteilija on itse tehnyt tai jotka on tehty hänen

luvallaan, joita on rajoitettu määrä ja jotka ovat yleensä taiteilijan numeroimia tai

signeeraamia tai muulla tavoin alkuperäisiksi merkitsemiä.

3 artikla - Vähimmäishinta

14. Euroopan parlamentti ehdotti 3 artiklan rakenteen muuttamista (tarkistus 45). Tarkistus

sisällytettiin komission muutettuun ehdotukseen ja neuvoston yhteiseen kantaan.

15. Kyseisen 3 artiklan mukaan kullakin jäsenvaltiolla on oikeus vahvistaa

vähimmäismyyntihinta, josta alkaen jälleenmyyntikorvausta maksetaan, kuitenkin siten,

että kansalliset vähimmäishinnat eivät missään tapauksessa voi ylittää yhteisön tasolla

vahvistettua hintaa. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa ehdotettiin

vähimmäishinnan vahvistamista 1 000 euroksi5. Euroopan parlamentti ehdotti

500 euroa. Komission muutetussa ehdotuksessa summa oli 1 000 euroa, mutta neuvosto

vahvisti yhteisessä kannassaan vähimmäismyyntihinnaksi 4 000 euroa. Neuvoston

valinta perustuu siihen, että alle 4 000 euron arvoisten taideteosten myynti tapahtuu

                                                
5 Komissio ehdotuksessa ja Euroopan parlamentin tarkistuksissa olevat ecuina ilmoitetut

summat on muutettu euroiksi.
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lähes ainoastaan kansallisilla markkinoilla ja että näin ollen sillä ei ole vaikutusta

sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan. Näin ollen kukin jäsenvaltio voi itse

määritellä kansallisesti vähimmäismyyntihinnan, jonka alittavista myyntihinnoista ei

makseta perimis- ja hallintokuluja, jotka olisivat suhteettomia verrattuna taiteilijan

saamaan etuun.

Euroopan parlamentin ehdottama 3 a artikla - Laskentaperuste

16. Euroopan parlamentti ehdotti uutta 3 a artiklaa, joka mukaan jälleenmyyntikorvauksen

laskemisperusteena käytettävä toteutunut kokonaismyyntihinta korvataan taideteoksen

jälleenmyyntihinnan ja myyjän maksaman ostohinnan välisellä erolla. Komissio hylkäsi

tarkistuksen useista syistä: se ei ole Bernin yleissopimuksen 14 ter artiklan mukainen;

laskutapaa ei sovelleta yhdessäkään jäsenvaltiossa; kyseinen säännös ja Euroopan

parlamentin tarkistukset 1 ja 4 artiklan osalta eivät ole yhdenmukaisia. Neuvosto valitsi

asiassa komission lähestymistavan.

4 artikla - Korvausosuudet

17. Komissio ehdotti myyntihinnan mukaan alenevaa korvausjärjestelmää. Euroopan

parlamentti ehdotti (tarkistukset 57 ja 34) toisen ja kolmannen myyntihintaluokan

muuttamista (100 000 euroa 250 000 euron sijaan) sekä kolmannen myyntihintaluokan

prosenttiosuuden muuttamista (yksi prosentti kahden prosentin sijaan). Komissio ei

hyväksynyt näitä muutoksia muutettuun ehdotukseensa. Neuvosto hyväksyi yhteisessä

kannassaan myyntihintaluokan (200 000 euroa), joka on komission ehdottaman

250 000 euron ja Euroopan parlamentin ehdottaman 100 000 euron väliltä. Samoin

neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin ehdottaman yhden prosentin korvausosuuden

kolmannen myyntihintaluokan osalta. Lisäksi neuvosto lisäsi kaksi muuta

myyntihintaluokkaa ja vahvisti jälleenmyyntikorvauksen enimmäismääräksi

12 500 euroa. Kyseisten myyntihintaluokkien ja enimmäismäärän lisäämisellä pyritään

korostamaan jälleenmyyntikorvauksen vaiheittaista alenemista, millä vähennetään riskiä

siitä, että myynti siirtyisi kolmansiin maihin, jotka eivät sovella jälleenmyyntikorvausta,

erityisesti sellaisten myyntien osalta, joissa myyntihinnat ovat kaikkein korkeimmat.
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18. Ensimmäisen myyntihintaluokan osalta (myyntihinta on enintään 50 000 euroa)

neuvosto lisäsi komission ehdottamaan ja Euroopan parlamentin hyväksymään

4 prosentin korvausosuuteen mahdollisuuden, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa

vaihtoehtoisesti 5 prosentin korvausosuutta (4 artiklan 2 kohta). Kyseisessä

mahdollisuudessa otetaan huomioon se, että useat jäsenvaltiot soveltavat 5 prosentin

korvausosuutta, sekä se, että kyseiseen myyntihintaluokkaan kuuluvat myynnit

toteutetaan pääasiassa kansallisilla markkinoilla. Näin ollen yhden prosentin ero

korvausosuuden tasossa ei oletettavasti vaikuta merkittävästi sisämarkkinoiden

moitteettomaan toimintaan.

19. Komission ehdotuksen perusteella voisi ajatella, että jälleenmyyntikorvausta ei

sovellettaisi myyntihintaan, joka on 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua määrää

alhaisempi. Neuvosto poisti epäselvyyden muuttamalla 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa

ja 2 kohtaa siten, että niistä käy selvästi ilmi, että ensiksi mainittua 4 prosentin

korvausosuutta (tai 5 prosentin korvausosuutta tapauksen mukaan) sovelletaan

ensimmäiseen myyntihintaluokkaan kokonaisuudessaan.

20. Euroopan parlamentti ehdotti 4 artiklassa tarkennettavaksi, että jos jäsenvaltion

3 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistama kansallinen vähimmäismyyntihinta on

alhaisempi kuin 3 artiklan 2 kohdassa säädetty enimmäishinta, jäsenvaltion on myös

vahvistettava myyntihintaan sovellettava korvausosuus, jonka on oltava vähintään

4 prosenttia. Komissio otti tarkennuksen muutettuun ehdotukseensa ja neuvosto

yhteiseen kantaansa (4 artiklan 3 kohta). Jäsenvaltio, joka käyttää hyväkseen 4 artiklan

2 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, voisi näin olen soveltaa 5 prosentin tai jopa

suurempaa korvausosuutta 4 000 euron myyntihintaan. Koska kyseiset summat ovat

pieniä, eivät jäsenvaltioiden väliset erot vaikuttaisi sisämarkkinoiden toimintaan.

21. Neuvosto siirsi 1 artiklan 4 kohtaan säännöksen, joka oli komission alkuperäisen

ehdotuksen 4 artiklan viimeisessä alakohdassa (katso edellä kohta 9 kohta).
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5 artikla - Laskentaperuste

22. Euroopan parlamentti ehdotti 3 a artiklassa (katso edellä kohta 16), että komission

ehdotuksesta poistetaan 5 artikla. Komissio ja neuvosto eivät hyväksyneet 3 a artiklaa,

joten 5 artikla, jossa säädetään, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut myyntihinnat ovat

verottomia hintoja, säilytettiin.

6 artikla - Jälleenmyyntikorvaukseen oikeutetut

23. Euroopan parlamentti ehdotti (tarkistuksessa 55), että 6 artiklan 1 kohdassa

tarkennetaan sitä, että jälleenmyyntikorvausta koskeva oikeus kuuluu tekijän kuoleman

jälkeen hänen "laillisille perillisilleen". Komissio ei hyväksynyt tarkennusta muutettuun

ehdotukseensa sen vuoksi, että perintöoikeus kuuluu jäsenvaltioiden yksiomaiseen

toimivaltaan ja että direktiivi ei saa vaikuttaa tekijän oikeuteen siirtää perintöoikeutta

valintansa mukaan. Neuvosto noudatti komission kantaa tässä asiassa.

24. Neuvosto, joka otti huomioon 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen (katso

jäljempänä kohta 31), tarkensi 6 artiklan 1 kohdassa, että tekijän kuoleman jälkeen

hänen oikeudenomistajilleen siirtyvä oikeus jälleenmyyntikorvaukseen riippuu

8 artiklan 2 kohdasta.

25. Euroopan parlamentti ehdotti (tarkistus 52), että 6 artiklan 2 kohdasta poistetaan

jäsenvaltioiden velvollisuus säätää jälleenmyyntikorvausta koskevaan oikeuteen

liittyvän perinnän ja tulouttamisen yksityiskohtaisista säännöistä siinä tapauksessa, että

tekijä on toisen jäsenvaltion kansalainen. Velvollisuus mainitaan joka tapauksessa

komission ehdotuksen johdanto-osan kappaleessa 23 (neuvoston yhteisen kannan

johdanto-osan kappale 27). Komissio poisti kohdan muutetusta ehdotuksestaan ja

neuvosto yhteisestä kannastaan.

26. Euroopan parlamentti ehdotti lisäksi, että 6 artiklan 2 kohdassa säädetään, että

jälleenmyyntikorvausten hallinnasta huolehtii tekijä, joka voi siirtää sen

yhteisvalvontajärjestelmään. Komissio ei ottanut tarkistusta muutettuun ehdotukseensa

sen vuoksi, ettei se halunnut poistaa mahdollisuutta, että jokin jäsenvaltio säätäisi

oikeutta koskevasta pakollisesta yhteisestä hallinnoinnista. Neuvosto noudatti
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komission lähestymistapaa ja tarkensi, että jäsenvaltiot voivat säätää pakollisesta tai

vapaaehtoisesta yhteisestä hallinnoinnista.

7 artikla - Kolmansien maiden kansalaisten oikeus jälleenmyyntikorvaukseen

27. Euroopan parlamentti ehdotti 7 artiklaan sanamuotoa koskevia muutoksia (tarkistus 24),

jotta siinä viitattaisiin erityisesti sekä kyseiseen direktiiviin ja kyseiseen kansalliseen

lainsäädäntöön siinä tapauksessa, että direktiivin avulla ei saavuteta täydellistä

yhdenmukaisuutta. Komissio otti muutokset muutettuun ehdotukseensa. Neuvosto

noudatti Euroopan parlamentin lähestymistapaa ja korvasi ilmauksen "ja oikeudellisen

järjestelmän mukaisesti" ilmauksella "sekä sen maan lainsäädännössä". Lisäksi

neuvosto muutti osan kyseisestä säännöksestä Bernin yleissopimuksen 14 ter artiklan

mukaiseksi (yhteisen kannan 7 artiklan 1 kohta).

28. Avoimuuden vuoksi neuvosto lisäsi 7 artiklaan 2 kohdan, jossa annetaan komissiolle

mahdollisuus julkaista tiedoksi viitteellinen luettelo niistä kolmansista maista, jotka

täyttävät 1 kohdassa tarkoitetun ehdon. Komissio ilmoitti aikovansa julkaista kyseisen

luettelon.

29. Bernin yleissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan huomioon ottamiseksi neuvosto lisäsi myös

7 artiklaan 3 kohdan, jonka mukaan jäsenvaltiolla on mahdollisuus kohdella 7 artiklaa

sovellettaessa tekijöitä, jotka eivät ole jäsenvaltioiden kansalaisia, mutta joiden

asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa, samalla tavoin kuin omia kansalaisiaan.
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8 artikla - Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden voimassaoloaika

30. Euroopan parlamentin tarkistuksessa 25 ehdotettiin 8 artiklan sanamuodon muuttamista.

Komissio ei halunnut muutetussa ehdotuksessaan viitata oikeuden pidentämiseen eikä

vanhentumiseen, vaan tarkensi, että tekijänoikeuden suojan voimassaoloaika vastaa

direktiivin 93/98/ETY 1 artiklassa säädettyä voimassaoloaikaa (koko tekijän elinajan ja

70 vuotta tämän kuolemasta). Neuvosto noudatti asiassa komission muutettua ehdotusta

(yhteisen kannan 8 artiklan 1 kohta).

31. Neuvosto sääti kuitenkin jälleenmyyntikorvausta koskevaan oikeuteen liittyvästä

vapaaehtoisesta ja väliaikaisesta poikkeuksesta oikeudenomistajien hyväksi tekijän

kuoleman jälkeen (yhteisen kannan 8 artiklan 2 kohta). Tätä vapaaehtoista poikkeusta

voivat soveltaa jäsenvaltiot, jotka eivät nykyään sovella oikeutta

jälleenmyyntikorvaukseen. Tällä pyritään edistämään sitä, että kyseiset jäsenvaltiot

voisivat sisällyttää kyseisen oikeuden oikeusjärjestelmiinsä, ja lisäksi jotta mainittujen

jäsenvaltioiden taloudelliset toimijat voisivat mukautua asteittain edellä mainittuun

oikeuteen soveltaen sitä alkuvaiheessa ainoastaan tekijöihin ja vasta myöhemmässä

vaiheessa heidän oikeudenomistajiinsa (johdanto-osan kappale 16). Kyseistä poikkeusta

sovelletaan enintään 10 vuoden siirtymäkauden ajan.

32. Lisäksi neuvosto sääti yhteisen kannan 8 artiklan 3 kohdassa komission velvoitteesta

tehdä aiheellisia ehdotuksia (esimerkiksi siirtymäkauden lyhentämisestä) siinä

tapauksessa, että kansainväliset neuvottelut jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden

laajentamisesta kansainväliselle tasolle saadaan tuloksellisesti päätökseen kymmenen

vuoden kuluessa. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että Euroopan parlamentin

tarkistuksessa 4 ehdotettiin uutta johdanto-osan kappaletta, joka koskee kyseisten

kansainvälisten neuvottelujen asianmukaisuutta, ja että neuvosto otti kyseisen

ehdotuksen huomioon yhteisessä kannassaan (johdanto-osan kappale 7).
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9 artikla - Oikeus saada tietoja

33. Euroopan parlamentin tarkistuksessa 26 ehdotettiin, että aikaa, jona tekijä voi pyytää

tarvittavia tietoja jälleenmyyntikorvauksen suorittamiseksi tarvittavia tietoja,

pidennetään kolmeen vuoteen. Kyseisen tarkistuksen sisältö otettiin huomioon

komission muutetussa ehdotuksessa ja neuvoston yhteisessä kannassa. Neuvosto

tarkensi, että kyseisen määräajan päättyminen lasketaan jälleenmyyntipäivää seuraavan

vuoden tammikuun 1. päivästä. Tämä laskutapa vastaa tekijänoikeuksia koskevien

määräaikojen tavanomaista laskutapaa. Lisäksi neuvoston yhteisessä kannassa viitataan

tekijän tai hänen valtuuttamiensa henkilöiden sijaan "6 artiklan nojalla korvaukseen

oikeutettuihin henkilöihin", minkä vuoksi säännöstä sovelletaan paitsi tekijään myös

hänen oikeudenomistajiinsa tekijän kuoleman jälkeen.

10 artikla - Ajallinen soveltaminen

34. Neuvosto katsoi tarpeelliseksi lisätä uuden artiklan ajallisesta soveltamisesta, jotta

jäsenvaltioissa, joissa ei vielä sovelleta jälleenmyyntikorvausta koskevaa oikeutta, ei

syntyisi epäselvyyttä siitä, sovelletaanko direktiiviä teoksiin, jotka on luotu ennen

direktiivin siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Säännöksen mukaan direktiiviä

on tässä tapauksessa sovellettava.

11 artikla - Tarkistaminen (komission ehdotuksen 10 artikla)

35. Euroopan parlamentin tarkistuksessa 27 ehdotettiin komission ensimmäisen

kertomuksen antamisen aikaistamista 1. päivästä tammikuuta 2004 1. päivään

tammikuuta 2002. Lisäksi siinä ehdotettiin seuraavia kertomuksia annettaviksi kolmen

vuoden välein viiden vuoden sijaan. Komissio ei hyväksynyt muutoksia muutettuun

ehdotukseensa. Neuvosto päätti, että ensimmäinen kertomus annetaan kolme vuotta

direktiivin siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä, mikä vastaa Euroopan

parlamentin ehdottamaa määräaikaa (1. päivästä tammikuuta 1999 1. päivään

tammikuuta 2002), ja että seuraavien kertomusten väli on neljä vuotta, mikä on

komission ja Euroopan parlamentin ehdotusten välimuoto (yhteisen kannan 11 artiklan

1 kohta).
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36. Euroopan parlamentti ehdotti myös eräiden sellaisten osa-alueiden tarkentamista, jotka

on erityisesti otettava huomioon komission kertomuksissa. Neuvosto sisällytti kyseiset

osa-alueet yhteiseen kantaansa sekä lisäsi erityisesti viittaukset modernin ja nykytaiteen

markkinoiden kilpailukykyyn, yhteisön asemaan suhteessa niihin markkinoihin, joilla ei

sovelleta oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen sekä jälleenmyyntikorvausta koskevan

oikeuden käyttöönoton vaikutuksiin niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä soveltaneet

kyseistä oikeutta.

37. Neuvosto päätti perustaa yhteyskomitean, joka koostuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten

viranomaisten edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja (yhteisen

kannan 11 artiklan 2 ja 3 kohta). Aloite perustuu Euroopan parlamentin yhteiskomitean

perustamista koskevaan ehdotukseen, joka sisältyy sen lausuntoon Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivin antamisesta tekijänoikeuden ja lähioikeuksien

tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa6.

12 artikla - Täytäntöönpano (komission ehdotuksen 11 artikla)

38. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa ehdotettiin, että direktiivi on saatettava osaksi

kansallista lainsäädäntöä 1. tammikuuta 1999 mennessä. Koska kyseinen päivämäärä on

jo mennyt, neuvosto vahvisti, että määräpäivä olisi viisi vuotta sen vuoden alusta, joka

seuraa direktiivin antamista. Neuvosto katsoo, että niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät

vielä sovella jälleenmyyntikorvausta koskevaa oikeutta, tarvitaan viiden vuoden

siirtymäkausi kyseisen direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

                                                
6 Euroopan parlamentin lausunto, 10.2.1999, EYVL C 150, 28.5.1999, s. 171, tarkistus 58.
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IV PÄÄTELMÄ

39. Neuvosto sisällytti yhteiseen kantaansa suurimman osan Euroopan parlamentin

tarkistusehdotuksista. Komissio voi hyväksyä neuvoston yhteisen kannan kokonaan,

lukuun ottamatta sen siirtymäkauden pituutta, jota tietyt jäsenvaltiot voivat käyttää

hyväkseen soveltaessaan kuolleiden taiteilijoiden oikeudenomistajiin

jälleenmyyntikorvausta koskevaa oikeutta (8 artiklan 2 kohta). Neuvosto korosti, että

kyseinen siirtymäkausi voi olla enintään kymmenen vuotta ja että, sitä voidaan lyhentää

8 artiklan 3 kohdassa mainittujen edellytysten nojalla.

_______________
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1996/0085 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta joka koskee direktiiviehdotusta
alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeudesta jälleenmyyntikorvaukseen

1. TAUSTAA

Komissio antoi ehdotuksensa direktiiviksi 25 päivänä huhtikuuta 19961 (COM(1996)97 -
1996/0085/COD).

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 18 päivänä joulukuuta 19962.

Euroopan parlamentti antoi lainsäädäntöpäätöslauselman yhteispäätösmenettelyä noudattaen
(251 artikla) ensimmäisessä käsittelyssä 9 päivänä huhtikuuta 1997. Päätöslauselmassa
hyväksyttiin komission ehdotus sillä ehdolla, että ehdotusta muutetaan päätöslauselmaan
sisältyvien tarkistusten mukaisesti.

Komissio antoi muutetun ehdotuksen 12 päivänä maaliskuuta 1998 EY:n
perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti. Se sisällytti ehdotukseensa kokonaan tai
osittain 21 tarkistusta Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyistä 27
tarkistuksesta.

Neuvosto vahvisti 20 päivänä kesäkuuta 2000 EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan
2 kohdan mukaisesti direktiiviehdotusta koskevan yhteisen kannan.

Komissio esittää tässä tiedonannossa EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan
mukaisesti käsityksensä neuvoston yhteisestä kannasta.

2. DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on laatia yhdenmukaistettu oikeudellinen kehys, joka koskee
oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen, jotta voitaisiin taata modernin taiteen ja nykytaiteen
markkinoiden tehokas toiminta Euroopan unionin alueella.

Oikeus jälleenmyyntikorvaukseen on alkuperäisen taideteoksen tekijän ja hänen kuolemansa
jälkeen hänen perillistensä tai muiden oikeudenomistajien oikeus saada prosenttiosuus
teoksen hinnasta, kun se jälleenmyydään. Oikeudella pyritään lähentämään kuvataideteosten
tekijöiden taloudellista tilannetta muiden luovien taiteilijoiden taloudelliseen asemaan.

Tämä oikeus sisältyy lainsäädäntöön 11:ssä jäsenvaltiossa 15:stä, ja sitä sovelletaan
kahdeksassa näistä jäsenvaltioista huomattavasti vaihtelevien soveltamissääntöjen mukaan
(teokset, joita oikeus jälleenmyyntikorvaukseen koskee; korvaukseen oikeuttavat

1 EYVL C 178, 21.6.1996, s.16.
2 EYVL C 75, 10.3.1997, s.17.
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myyntitapahtumat; sovellettavat prosenttiosuudet). Direktiivin tarkoituksena on siten poistaa
modernin taiteen ja nykytaiteen markkinoihin vaikuttava kilpailun vääristyminen yhteisössä
yleistämällä ja yhdenmukaistamalla oikeus jälleenmyyntikorvaukseen.

3. NEUVOSTON YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1. Komission kanta tiivistettynä

Neuvosto hyväksyi yksimielisellä päätöksellä yhteisen kannan, jota komissio ei ole voinut
hyväksyä.

Komissio pahoittelee erityisesti sitä, että neuvosto on ottanut direktiiviin 10 vuoden
siirtymäkauden, jonka aikana ne jäsenvaltiot, jotka eivät sovella oikeutta
jälleenmyyntikorvaukseen direktiivin tullessa voimaan, voivat rajoittaa tämän oikeuden
koskemaan ainoastaan eläviä taiteilijoita (8 artiklan 2 kohta). Komissio katsoo, että vaikka
direktiivin täytäntöönpano saattaa aiheuttaa erityisiä vaikeuksia erityisesti näille
jäsenvaltioille, mainitut ongelmat eivät missään tapauksessa voisi oikeuttaa näin pitkää
siirtymäkautta. Samasta syystä neuvosto esitti yhteisen kantansa 12 artiklan 1 kohdassa 5
vuoden määräajan direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä määräaika
on jo poikkeuksellisen pitkä sisämarkkinoihin kuuluvalla alalla. Näiden kahden määräajan
kumuloituva vaikutus aiheuttaa hyvin todennäköisesti sen, että toivottua yhdenmukaistamista
ei saavuteta 15 vuoteen. Komissio ei voi hyväksyä sitä, että kilpailun vääristyminen, joka oli
tarkoitus korjata tällä direktiivillä, voi jatkua niin kauan. Tämän lisäksi komissio pahoittelee
sitä, että neuvosto on sisämarkkinoihin kuuluvalla alalla luopunut kohtuullisesta määräajasta
yhdenmukaistamissäädöksen antamisen ja sen soveltamisen välillä. Komissio katsoo, että
tämä heikentää yhteisön toimen tehokkuutta ja saattaa muodostaa valitettavan
ennakkotapauksen muiden sisämarkkina-aloitteiden kannalta.

Muiden direktiiviin liittyvien näkökohtien osalta neuvosto on noudattanut joitakin
poikkeuksia lukuun ottamatta komission muutetun ehdotuksen lähestymistapaa sisällyttämällä
direktiiviin lähes kaikki parlamentin tarkistukset, jotka komissio oli hyväksynyt
ensimmäisessä käsittelyssä.

3.2. Vastaus parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemiin tarkistuksiin

Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 27 tarkistusta komission alkuperäiseen
ehdotukseen.

Komissio hyväksyi muutetussa ehdotuksessaan kokonaan tai osittain suurimman osan
tarkistuksista, eli 21 tarkistusta 27:stä (tarkistukset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,12, 13, 15, 17, 18,
22, 24, 25, 26, 27, 34, 45, 49, 51, 52, 55, 57 ja 64).

Neuvosto hyväksyi sisällöltään komission hyväksymät tarkistukset. Lisäksi neuvosto sisällytti
yhteiseen kantaan tiettyjä osia seuraavista tarkistuksista, joita komissio ei ollut ottanut
muutettuun ehdotukseensa:

– 1 artiklaan sisältyy tarkistus 17 siltä osin kuin on kyse eri taidekaupan
ammattilaisten erottelusta ja taidegallerioiden suosituimmuuskohtelusta,

– 2 artiklaan sisältyvät tarkistukset 18 ja 64, ja siinä sisällytetään lasiteokset
niihin taideteoksiin, joita oikeus jälleenmyyntikorvaukseen koskee.
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Lisäksi neuvosto teki komission muutettuun ehdotukseen muutoksia, jotka eivät vastaa
parlamentin tarkistuksia ja jotka selitetään seuraavissa kappaleissa.

3.3. Neuvostossa käytyjen keskustelujen yhteydessä tehdyt muutokset

3.3.1. Johdanto-osan kappaleisiin tehdyt muutokset

Johdanto-osan kappaleiden osalta neuvosto, kuten komissiokin muutetussa ehdotuksessaan,
toisti parlamentin ehdottamat tarkistukset 1–6, 49, 9–11, 13 ja 15 tai käytti niitä suurelta osin
pohjana.

Lisäksi neuvosto mukautti johdanto-osan kappaleita vastaamaan direktiivin artikloihin tehtyjä
muutoksia. Neuvosto korosti muun muassa, että niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät sovella
oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen, olisi sisällytettävä tämä oikeus oikeusjärjestelmiinsä
asteittain (johdanto-osan 16 kappale). Neuvosto katsoi myös tarpeelliseksi esittää perusteluja
yhteisön toimelle tällä alalla ja korostaa tällaisen toimen rajoituksia (johdanto-osan 8–15
kappale).

3.3.2. Artikloihin tehdyt muutokset

1 artikla: Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden kohde

Neuvosto jakoi tämän artiklan neljään kohtaan.

Ensimmäisessä kohdassa toistetaan tarkistus 17 sellaisena kuin se on komission muutetussa
ehdotuksessa, ja korostetaan, että oikeus jälleenmyyntikorvaukseen on luovuttamaton oikeus,
jota ei voida hylätä.

Niiden liiketoimien osalta, joihin sovelletaan jälleenmyyntikorvausta, komissio ei ollut
noudattanut tarkistusta 17, jossa ehdotettiin eroteltavaksi eri taidekaupan ammattilaiset.
Komissio oli suunnitellut, että oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen sovellettaisiin kaikkiin
jälleenmyyntitoimiin, jotka toteutetaan tekijän suorittaman ensimmäisen luovutuksen jälkeen,
lukuun ottamatta yksityishenkilöiden välisiä jälleenmyyntitoimia.

Neuvosto päätti sisällyttää uuteen 2 kohtaan myönteisen lähestymistavan, joka muistuttaa
suurelta osin tarkistusta 17, koska siinä otetaan jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden
soveltamiskriteeriksi taidekaupan ammattilaisen osallistuminen myyntitoimeen. Kohtaan
sisältyy ohjeellinen luettelo näistä välittäjistä. Neuvosto otti huomioon käytännön näkökohdat
ja arvioi valvonnan kannalta välttämättömäksi, että käytettävissä olisi tämä objektiivinen
kriteeri, jolla voidaan erotella toisaalta ammatilliset myyntitoimet ja toisaalta yksityiset
myyntitoimet. Tästä syystä neuvosto täydensi johdanto-osan 17 kappaletta osoittaakseen, että
tapaukset, joissa jälleenmyynti tapahtuu yksityishenkilöltä museoille, eivätkuulu
jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden soveltamisalaan. Nämä sekä uuteen 2 kohtaan
tehdyt muutokset eivät vaikuta jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden soveltamisalan
määritelmään sellaisena kuin komissio oli sitä ehdottanut.

Uudessa 3 kohdassa neuvosto noudatti tarkistusta 17, jota komissio ei ollut tältä osin
noudattanut, ja halusi, että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa ottaa huomioon taidegallerioiden
myynninedistämistehtävän suhteessa taiteilijoihin. Jäsenvaltiot voivat siten säätää, että
taidegalleriat vapautetaan jälleenmyyntikorvauksesta, kunhan jälleenmyynti tapahtuu kolmen
vuoden kuluessa ja kunhan jälleenmyyntihinta on enintään 10 000 euroa.
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Neuvosto toistaa uudessa 4 kohdassa periaatteen, joka sisältyi alkuperäisen ehdotuksen 4
artiklan loppuun ja jonka mukaan korvauksen suorittamisesta on vastuussa myyjä. Sen sijaan
neuvosto toteaa jäsenvaltioiden voivan poiketa tästä periaatteesta siltä osin kuin on kyse
velvollisuudesta maksaa tämä korvaus.

2 artikla: Taideteokset, joita oikeus jälleenmyyntikorvaukseen koskee

Neuvosto jakoi tämän artiklan kahteen kohtaan.

Ensimmäisessä uudessa kohdassa neuvosto luettelee alkuperäiset taideteokset, joita oikeus
jälleenmyyntikorvaukseen koskee. Neuvosto noudattaa tarkistuksia 2, 9, 18 ja 64, jotka
komissio oli hyväksynyt, ja vahvistaa, että oikeus jälleenmyyntikorvaukseen, sellaisena kuin
se on yhdenmukaistettuna direktiivillä, ei koske käsikirjoituksia, mutta toteaa uudessa
johdanto-osan 18 kappaleessa, että Bernin yleissopimuksen mukaan jäsenvaltiot voivat
soveltaa oikeutta kansalliseen jälleenmyyntikorvaukseen tämän teosluokan osalta. Neuvosto
täsmentää komission tavoin, että oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen sovelletaan
kuvataideteoksiin. Lisäksi neuvosto noudattaa tarkistuksia 18 ja 64 ja sisällyttää lasiteokset
jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien taideteosten luetteloon,
sellaisena kuin se on 2 artiklan 1 kohdassa. Komissio ei ollut toistanut muutetussa
ehdotuksessaan tätä osaa mainituista kahdesta tarkistuksesta.

Neuvosto, niin kuin komissiokaan, ei noudata parlamentin ehdotusta rajoittaa 12:een niiden
kopioiden määrää, joita voidaan pitää alkuperäisinä. Neuvosto pitää sen sijaan tarpeellisena
täsmentää uudessa 2 kohdassa tietyt ehdot, joiden mukaan kopiot, joita on rajoitettu määrä,
voidaan määrittää alkuperäisiksi taideteoksiksi.

3 artikla: Vähimmäishinta

Neuvosto noudatti komission muutetussa ehdotuksessaan toistamaa tarkistusta 45 siltä osin
kuin on kyse 3 artiklan rakennetta ja erityisesti jälleenmyyntikorvausta koskevalle oikeudelle
asetettavaa vähimmäishintaa.

Sen sijaan neuvosto vahvisti mainitun vähimmäishinnan määräksi 4 000 euroa, kun taas
parlamentti oli ehdottanut määräksi 500 euroa ja komissio oli säilyttänyt muutetussa
ehdotuksessaan alunperin suunnitellun määrän 1 000 euroa. Komissio oli ehdottanut
vähimmäishintaa, jotta tietyissä arvoltaan vähäisissä myyntitoimissa taidekaupan
ammattilaisille jälleenmyyntikorvauksesta aiheutuvat hallintokulut eivät olisi suuremmat kuin
siitä taiteilijoille koituva hyöty. Toisaalta neuvosto arvioi, että tämä vähimmäishinta ei saa
olla liian korkea, jotta jälleenmyyntikorvausta koskevasta oikeudesta eivät hyötyisi ainoastaan
tunnetut taiteilijat. Tätä vähimmäishintaa alhaisempien hintojen osalta jäsenvaltiot voivat
vapaasti soveltaa tai jättää soveltamatta oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen, koska tästä
aiheutuvat erot eivät asianomaisten teosten vähäisen arvon vuoksi vaikuta sisämarkkinoilla
käytävään kauppaan.

Komissio pahoittelee sitä, että näin korkean vähimmäishinnan vuoksi useat myyntitoimet
jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja direktiivin yhdenmukaistava vaikutus
heikkenee samassa suhteessa. Tällainen säännös vie myös valtaosalta taiteilijoista
yhdenmukaistamisesta koituvan hyödyn.



6

4 artikla: Korvausosuudet

Komissio oli tietoinen siitä, että liian korkea jälleenmyyntikorvaus saattaisi johtaa myynnin
siirtymiseen yhteisön ulkopuolisiin maihin, joissa ei sovelleta oikeutta
jälleenmyyntikorvaukseen. Tämä voi koskea erityisesti myyntitoimia kaikkein korkeimmissa
hintaluokissa. Komissio ehdottikin siksi kolmen hintaluokan käyttöönottoa, joissa
korvausosuudet alenisivat asteittain. Näiden hintaluokkien ja korvausosuuksien
määrittämisessä komissio käytti viitetietona jäsenvaltioissa vallitsevaa tilannetta.

Parlamentti vahvisti tämän lähestymistavan tarkistuksissaan 57 ja 34, mutta ehdotti
hintaluokkien jakamista pienempiin osiin ja korvausosuuksien alentamista, mitä komissio ei
voinut hyväksyä.

Neuvosto korosti korvausosuuksien asteittaista alenemista käyttämällä viittä korvausluokkaa,
jotka vaikuttavat erityisesti korkeimpiin hintaluokkiin. Lisäksi neuvosto asetti korvauksen
kokonaismääräksi enintään 12 500 euroa.

Komissio on neuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin
toimenpiteisiin, jotta vältetään korkeimpiin hintaluokkiin kuuluvien teosten myynnin
siirtyminen. Se kuitenkin pahoittelee enimmäishinnan asettamista, mikä käytännössä
merkitsee sitä, että kuuluisimmat taiteilijat eivät voi hyödyntää menestyksensä tuloksia.
Komissio arvioi, että muilla teollis- ja tekijänoikeuden aloilla (esimerkiksi patentit ja
tavaramerkit) olisi vaikea kuvitella enimmäishintaa.

Ensimmäisen myyntihintaluokan osalta (enintään 50 000 euroa) neuvosto antoi jäsenvaltioille
mahdollisuuden soveltaa 5 prosentin korvausosuutta komission ehdottaman ja parlamentin
kannattaman 4 prosentin sijasta. Neuvosto määräsi myös, että mikäli jäsenvaltiot soveltavat
oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen 4 000 euron kynnysarvon alittaviin myyntihintoihin,
niiden on sovellettava 4:n tai 5 prosentin tai sitä korkeampaa korvausosuutta, jos ne käyttävät
3 kohdassa sallittua mahdollisuutta. Tämä vahvistaa sen, että ensimmäistä
myyntihintaluokkaa sovelletaan vähintään yhteisön kynnysarvosta (4 000 euroa) lähtien tai
alhaisemmista kynnysarvoista lähtien, jos jäsenvaltio on niistä säätänyt.

Neuvosto täydensi tämän artiklan lopussa olevaa lausetta ja siirsi sen 1 artiklan uuteen 4
kohtaan.

5 artikla: Laskentaperuste

Neuvosto noudatti komission omaksumaa linjaa eikä sisällyttänyt artiklaan tarkistusta 51,
jossa ehdotettiin myyntivoittoa laskentaperusteeksi. Siinä säilytettiin veroton myyntihinta,
mikä vastaa jäsenmaiden käytäntöä.

6 artikla: Jälleenmyyntikorvaukseen oikeutetut

Neuvosto noudatti 1 kohdan osalta komission näkemystä, jonka mukaan
jälleenmyyntikorvaukseen oikeutettu on teoksen tekijä ja tekijän kuoleman jälkeen hänen
oikeudenomistajansa. Parlamentti ehdotti tarkistuksessa 55, että kyseinen oikeus kuuluu
ainoastaan tekijän laillisille perijöille. Komissio ja neuvosto eivät halunneet sisällyttää tätä
tarkistusta ehdotukseen, koska se olisi vaikuttanut jäsenvaltioiden perintöoikeuteen.
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Yhtenäisyyden vuoksi 1 kohdassa neuvosto viittaa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun
siirtymäaikaan, jonka kuluessa tiettyjen jäsenvaltioiden ei edellytetä soveltavan oikeutta
jälleenmyyntikorvaukseen taiteilijan kuoleman jälkeen.

Ehdotuksen 2 kohdassa käsitellään jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden hallinnointia.
Neuvosto ei halunnut estää jäsenvaltioita määräämästä tämän oikeuden pakollista keskitettyä
hallinnointia, mikä noudattaa komission ehdotuksen asiasisältöä.

Neuvosto oli samaa mieltä komission kanssa, joka oli tarkistuksen 52 mukaisesti poistanut
artiklasta jäsenvaltioiden velvollisuuden periä ja jakaa jälleenmyyntikorvauksia, kun teoksen
tekijä on toisen jäsenvaltion kansalainen. Neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen johdanto-
osan kappaleen 23 (yhteisen kannan johdanto-osan kappale 27), jossa edellytetään
jäsenvaltioiden toimivan tämän suuntaisesti.

7 artikla: Kolmansien maiden kansalaisten oikeus jälleenmyyntikorvaukseen

Neuvosto lisäsi 7 artiklaan kaksi uutta kohtaa.

Ensimmäinen kohta vastaa suurelta osin komission muutettua ehdotusta, johon on sisällytetty
tarkistus 24. Siinä ei kuitenkaan edellytetä todellista vastaavuutta vaan lainsäädännöllistä
vastaavuutta.

Uudessa 2 kohdassa neuvosto on ehdottanut, että komissio voi ryhtyä julkaisemaan luetteloa
niistä kolmansista maista, joiden lainsäädännössä säädetään oikeudesta
jälleenmyyntikorvaukseen, jotta vastaavuusperiaate voi toimia käytännössä. Komissio on
ilmoittanut ottavansa tehtävän vastuulleen.

Neuvoston esittämässä 3 kohdassa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa
jälleenmyyntikorvausta koskevaa oikeutta kolmansien maiden kansalaisiin, joiden vakituinen
asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

8 artikla: Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden voimassaoloaika

Neuvosto lisäsi 8 artiklaan kaksi uutta kohtaa.

Komissio on ottanut muutetussa ehdotuksessaan huomioon tarkistuksessa 25 esitetyn
toivomuksen parantaa kyseisen artiklan sanamuotoa. Neuvosto on uudessa 1 kohdassa
noudattanut komission näkemystä.

Artiklan 2 kohdassa asetetaan 10 vuoden siirtymäaika, jona ne jäsenvaltiot, jotka eivät sovella
oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen direktiivin tullessa voimaan, voivat rajoittaa tämän
oikeuden koskemaan ainoastaan eläviä taiteilijoita. Jos kuitenkin kansainväliset neuvottelut
jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden laajentamisesta kansainväliselle tasolle saadaan
tuloksekkaasti päätökseen ennen kyseisen ajanjakson päättymistä, neuvosto esittää 3
kohdassa, että komissio tekee tarvittavat ehdotukset.
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Komissio on pyytänyt neuvostoa antamaan komissiolle mahdollisimman pian valtuudet
aloittaa nämä neuvottelut. Neuvosto puolestaan on ilmoittanut tarkastelevansa huolellisesti
komission pyyntöä. Mikäli kyseiset neuvottelut saatetaan päätökseen ennen 2 kohdassa
tarkoitetun siirtymäkauden päättymistä, komissio antaa siirtymäkauden lopettamista koskevia
ehdotuksia.

Komissio pahoittelee yhtä lailla tämän pitkän siirtymäajan käyttöönottoa, joka on kohdassa
3.1. esitettyjen perusteiden mukaan pääasiallinen syy siihen, että komissio ei ole voinut
ilmoittaa hyväksyvänsä yhteistä kantaa.

Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden kaksivaiheisella käyttöönotolla tietyissä
jäsenvaltioissa, ensin elävien taiteilijoiden ja sen jälkeen kuolleiden taiteilijoiden
oikeudenomistajien hyväksi, on se tarkoitus, että näiden maiden taloudelliset toimijat voivat
sopeutua asteittain kyseiseen oikeuteen. Tarkoituksena on myös vastata samojen taidekaupan
ammattilaisten pelkoon siitä, että merkittävä osa markkinoista siirtyisi tiettyihin kolmansiin
maihin tämän oikeuden käyttöönoton vuoksi. Komissio katsoo, että nämä huolenaiheet on jo
otettu huomioon yhteisen kannan 3 ja 4 artiklassa, eikä kyseinen siirtymäaika ole siten
oikeutettu.

Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden soveltamissääntöjen osalta komissio on pyrkinyt
rajoittamaan mahdollisimman paljon taidekaupan ammattilaisten hallinnollisia velvoitteita.
Vähimmäishinta, josta säädetään 3 artiklassa, oli alunperin tarkoitettu välttämään taidekaupan
ammattilaisille aiheutuva liian raskas hallinnollinen taakka arvoltaan vähäisissä
myyntitoimissa. Koska neuvosto korotti huomattavasti tätä vähimmäishintaa,
jälleenmyyntikorvausta koskevaan oikeuteen liittyvät muodollisuudet koskevat tästä lähin
enää vain rajoitettua määrää myyntitoimia, mitä komissio pahoittelee 3 artiklaa koskevissa
huomautuksissaan. Näinkin pitkä siirtymäaika ei siten vaikuta olevan oikeassa suhteessa
taidekaupan ammattilaisilta vaadittavaan työhön nähden.

Mitä tulee kysymykseen myyntitoiminnan siirtymisestä yhteisön ulkopuolisiin maihin, jotka
eivät sovella oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen, komissio on vakuuttunut siitä, kuten 4
artiklaa koskevissa huomautuksissa todetaan, että tätä riskiä voidaan rajoittaa säätämällä
korvausosuuksien alenemisesta myyntihintaluokkien mukaisesti, erityisesti kun on kyse
ylimmistä hintaluokista, joissa markkinoita voidaan pitää maailmanlaajuisina. Neuvosto
korosti tätä asteittaista alenemista jakamalla hinnat viiteen luokkaan komission ehdottamien
kolmen sijasta ja asettamalla ylimmille hintaluokille selvästi alenevat korvausosuudet. Lisäksi
neuvosto asetti rajan jälleenmyyntikorvausta koskevaan oikeuteen liittyvälle
suhteellisuusperiaatteelle asettamalla ylärajan taiteilijoiden saamalle hyödylle, mistä komissio
esitti varauksensa. On jälleen todettava, että näiden varotoimenpiteiden ansiosta, joita
neuvosto vielä vahvisti, siirtymäaika ei vaikuta oikeutetulta.

Lisäksi komissio huomauttaa, että muilla tekijöillä, kuten valuuttakurssien muutoksilla, eri
markkinoiden ostovoiman eroilla ja kansantalouksien vakaudella, on todennäköisesti paljon
suurempi vaikutus mahdollisiin liikkeisiin kansainvälisellä tasolla kuin
jälleenmyyntikorvausta koskevalla oikeudella. Komissio toteaa myös, että samansuuntaisia
ennusteita oli esitetty hyväksyttäessä direktiiviä 94/5/EY3, jolla otettiin käyttöön käytettyihin
tavaroihin sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin sovellettava arvonlisäverojärjestelmän
erityisjärjestely. Tämän direktiivin nojalla Yhdistynyt kuningaskunta otti käyttöön taide-
esineiden maahantuontia koskevan arvonlisäveron, joka huolestutti taidekaupan ammattilaisia

3 EYVL L 60, 3.3.1994. s. 16.
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alhaisen 2,5 prosentin verokantansa vuoksi. Kuitenkin 28. huhtikuuta 1999 annetussa
selonteossa tarkastelusta, joka koskee direktiivin 94/5/EY säännösten vaikutusta yhteisön
taidemarkkinoiden kilpailukykyyn yhteisön ulkopuolisten maiden taidemarkkinoihin
verrattuna4, komissio totesi, että "direktiivin 94/5/EY antaminen ei ole vaikuttanut
merkittävästi yhteisön taidemarkkinoihin", ja jopa, että "taidemarkkinat ovat kasvaneet
räjähdysmäisesti maahan tuotujen esineiden arvonlisäveron tultua käyttöön". Komissio esitti
päätelmänään myös, että väliaikaisia järjestelyjä, joilla Yhdistyneelle kuningaskunnalle
annettiin mahdollisuus soveltaa tätä alennettua verokantaa 30. kesäkuuta 1999 saakka, ei ollut
syytä jatkaa, koska nykyinen lainsäädäntökehys oli riittävä takaamaan yhteisön
taidemarkkinoiden menestyksekkään toiminnan tulevaisuudessa.

9 artikla: Oikeus saada tietoja

Neuvosto on noudattanut komission muutettuun ehdotukseen sisältynyttä tarkistusta 26, jossa
pidennetään yhdestä kolmeen vuoteen aikaa, jona tekijä tai hänen oikeudenomistajansa voivat
pyytää jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden soveltamiseksi vaadittavia tietoja.
Neuvosto on käytännössä pidentänyt kyseistä aikaa ilmoittamalla, että aika alkaa
jälleenmyyntipäivää seuraavan tammikuun ensimmäisestä päivästä, kun taas komissio ja
parlamentti olivat käyttäneet lähtökohtana itse kaupantekopäivää.

Lisäksi neuvosto on tehnyt tekstiin pieniä muutoksia tarkoituksenaan täsmentää, kenellä on
oikeus pyytää kyseisiä tietoja ja kenen on ne annettava.

10 artikla: Ajallinen soveltaminen

Neuvosto on oikeusvarmuussyistä katsonut tarpeelliseksi lisätä tämän artiklan, jossa
täsmennetään, että direktiiviä sovelletaan taideteoksiin, joilla on jäsenvaltioissa suoja
direktiivin täytäntöönpanolle asetettuna määräpäivänä (5 vuotta direktiivin antamisen
jälkeen).

11 artikla: Tarkistaminen

Neuvosto lisäsi tähän artiklaan kaksi kohtaa.

Ehdotuksen 1 kohdassa neuvosto on noudattanut tarkistusta 27 siinä muodossa kuin komissio
on sisällyttänyt sen muutettuun ehdotukseensa. Neuvoston näkökulma eroaa kuitenkin
merkittävästi parlamentin ja komission näkemyksestä siinä, kuinka usein komissio esittää
kertomuksensa. Neuvoston mukaan komissio antaa ensimmäisen kertomuksen kolmen
vuoden kuluttua määräajasta, joka on säädetty direktiivin saattamiselle osaksi jäsenvaltioiden
lainsäädäntöä, ja sen jälkeen joka neljäs vuosi. Parlamentti arvioi, että komission olisi
annettava ensimmäinen kertomuksensa kahden vuoden kuluttua direktiivin saattamisesta
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Komissio itse oli ehdottanut
viittä vuotta sekä ensimmäisen että sitä seuraavien kertomusten osalta.

Lisäksi neuvosto esitti uusia aiheita, joihin komission on erityisesti kiinnitettävä huomiota
kertomuksissaan. Neuvosto toivoo erityisesti, että komissio arvioi jälleenmyyntikorvausta
koskevan oikeuden käyttöönoton vaikutusta tärkeimpiin modernin taiteen ja nykytaiteen
markkina-alueisiin Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa, joissa ei sovelleta kyseistä
oikeutta. Samoin komission toivotaan tarkastelevan tämän jälleenmyyntikorvausta kokevan

4 KOM(1999) 185 lopullinen.
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oikeuden soveltamisen vaikutusta sisämarkkinoilla sekä niissä jäsenvaltioissa, joissa oikeutta
ei ole sovellettu ennen direktiivin voimaantuloa.

Yhä yleistyvää käytäntöä noudattaen neuvosto perusti uudella 2 ja 3 kohdalla yhteyskomitean,
joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.
Komitea kokoontuu komission aloitteesta tai jäsenvaltion valtuuskunnan pyynnöstä. Ryhmän
tehtävänä on järjestää neuvotteluja kaikista tämän direktiivin soveltamisesta aiheutuvista
kysymyksistä sekä helpottaa komission ja jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa merkittävistä
muutoksista yhteisön taidemarkkinoilla.

12 artikla: Täytäntöönpano

Neuvosto esitti viiden vuoden määräaikaa jäsenvaltioille tämän direktiivin saattamiseksi
osaksi kansallista lainsäädäntöä. Aika lasketaan sen vuoden alusta, joka seuraa direktiivin
antamista.

Komissio pahoittelee poikkeuksellisen pitkää täytäntöönpanoaikaa, kun on kyse henkistä
omaisuutta koskevasta lainsäädännöstä ja laajemmassa merkityksessä sisämarkkinoihin
kuuluvasta alasta. Jäsenvaltioilla on yleensä käytettävissään kaksi vuotta
yhdenmukaistamisdirektiivien täytäntöönpanoon, eikä viiden vuoden määräaika vaikuta
oikeasuhtaiselta säädösten muuttamiseen jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä.
Kysymystä taloudellisten toimijoiden sopeutumisesta asteittain kyseiseen oikeuteen käsiteltiin
kohdassa 3.2., jossa on 8 artiklaa koskevia huomioita. Komissio muistuttaa, että sen mielestä
erityisesti kumuloituva vaikutus, joka aiheutuu direktiivien soveltamiseksi säädetystä
määräajasta sekä 8 artiklan 2 kohdassa säädetystä siirtymäajasta, on haitallinen
sisämarkkinoiden toteutumiselle tällä alalla, mutta tulevaisuudessa myös muilla aloilla.

Päätelmät

Komissio katsoo, että tämän jälleenmyyntikorvausta koskevasta oikeudesta annetun yhteisen
kannan hyväksyminen neuvostossa on merkittävä edistysaskel yhteisön taidemarkkinoiden
vakiinnuttamiseksi. Se muistuttaa lisäksi, että jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden
tarkoituksena on laajentaa sisämarkkinoiden edut koskemaan myös kuvataiteilijoita ja
graafikkoja.

Neuvosto on yleisesti ottaen vahvistanut komission muutetussa ehdotuksessaan omaksuman
lähestymistavan ja sisällyttänyt kokonaan tai osittain lähes kaikki ensimmäisessä käsittelyssä
hyväksytyt tarkistukset.

Siksi komissio pitää valitettavana sitä, että tiettyjen neuvoston esittämien muutosten takia
oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen ei voida panna täytäntöön kohtuullisen määräajan
kuluessa ja yhtä tehokkaasti kuin olisi toivottu.

Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden tehokkuuden osalta komissio pahoittelee edellä
esitetyistä syistä sitä, että käyttöön otettaisiin korkea direktiivin soveltamiskynnys sekä
enimmäishinta, joka ylitettäessä taiteilija ei enää hyödy mainettaan vastaavasta
jälleenmyyntikorvauksesta.
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Komissio olisi kuitenkin voinut hyväksyä nämä seikat, jos direktiivin täytäntöönpanoa
koskeviin määräaikoihin olisi löydetty parempi ratkaisu. Näissä oloissa ja huolimatta
pyrkimyksistä päästä yksimielisyyteen komissio ei ole voinut hyväksyä yhteisen kannan
tekstiä, jonka avulla ei ole mahdollista saavuttaa tyydyttävää yhdenmukaistamisen tasoa
kohtuullisen määräajan kuluessa.

Komissio yrittää edelleen asianosaisten toimielinten kanssa aktiivisesti löytää paremman
ratkaisun tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevaan määräaikaan.


