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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

1 a kohta (uusi) 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 1 a. panee merkille tähän 

päätöslauselmaan liitetyn komission 

lausuman, joka julkaistaan Euroopan 

unionin virallisen lehden L-sarjassa 

yhdessä lopullisen säädöksen kanssa; 

Or. en 

Tiedoksi lausuman teksti: 

”Komission lausuma 

Komissio ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston sopiman 9 artiklan tekstin. 

Komissio haluaa tässä yhteydessä vahvistaa, että 9 artiklan mukaisessa ensimmäisessä 

arvioinnissaan, joka on tehtävä kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta, se arvioi 

perusteellisesti, miten asetus on pantu täytäntöön ja miten se on vaikuttanut sisämarkkinoiden 

moitteettomaan toimintaan, tämän kuitenkaan vaikuttamatta perussopimuksen mukaiseen 

komission aloiteoikeuteen. Näin tehdessään se ottaa huomioon erityisesti niiden kuluttajien 

kasvavat odotukset, joilla ei ole mahdollisuuksia käyttää tekijänoikeudella suojattuja 

palveluja. 

Osana arviointia komissio tekee myös kattavan analyysin asetuksen soveltamisalaan tehtyjen 

mahdollisten muutosten toteuttamiskelpoisuudesta sekä mahdollisista kustannuksista ja 

hyödyistä erityisesti kun on kyse mahdollisesta poistamisesta, joka koskee sitä, että 

soveltamisalan ulkopuolelle jätetään sähköisesti suoritettavat palvelut, joiden keskeinen piirre 

on pääsyn tarjoaminen tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin tai 4 artiklan 1 kohdan 

b alakohdan mukaiseen muuhun suojattuun aineistoon tai niiden käytön mahdollistaminen, jos 

elinkeinonharjoittajalla on hallussaan tarvittavat oikeudet kyseessä oleville alueille, ottaen 

asianmukaisesti huomioon todennäköiset vaikutukset, joita asetuksen soveltamisalan 

mahdollisella laajentamisella olisi kuluttajiin ja yrityksiin sekä asianomaisiin aloihin 

kaikkialla Euroopan unionissa. Komissio analysoi myös huolellisesti sitä, olisiko muilla 

aloilla, mukaan luettuina alat, jotka eivät kuulu direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan ja 
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jotka on myös jätetty asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle sen 1 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti, kuten liikenteen alan ja audiovisuaalialan palvelut, mahdolliset jäljellä olevat 

perusteettomat kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai sijoittautumispaikkaan perustuvat 

rajoitukset poistettava. 

Mikäli komissio päätyy arvioinnissa siihen johtopäätökseen, että asetuksen soveltamisalaa on 

muutettava, komissio antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.” 

 

 


