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Mietintö
Pavel Svoboda A8-0378/2017
Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt

Ehdotus asetukseksi (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämiseksi on tarpeen mahdollistaa 
muista jäsenvaltioista peräisin olevien 
televisio- ja radio-ohjelmien laajempi 
levitys käyttäjien hyödyksi kaikkialla 
unionissa helpottamalla kyseisten 
ohjelmien lähetyksiin sisältyvien teosten ja 
muun suojatun aineiston tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien lisensointia. Televisio- ja 
radio-ohjelmilla on tärkeä asema 
kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja tiedonsaannin 
parantamisessa.

(1) Sisämarkkinoiden toiminnan 
edistämiseksi ja etenkin tiedonsaannin 
parantamiseksi on tarpeen mahdollistaa 
muista jäsenvaltioista peräisin olevien 
uutis- ja ajankohtaisohjelmien laajempi 
levitys käyttäjien hyödyksi kaikkialla 
unionissa helpottamalla kyseisten 
ohjelmien lähetyksiin sisältyvien teosten ja 
muun suojatun aineiston tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien lisensointia. Uutis- ja 
ajankohtaisohjelmilla on tärkeä asema 
tiedonsaannin parantamisessa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 а) Audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoajien olisi pyrittävä varmistamaan, 
että niiden teknisistä palveluista tehdään 
vähitellen saavutettavia myös näkö- ja 
kuulovammaisille.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionissa on olemassa useita esteitä 
lähetysten oheismateriaalina tarjottavien 
verkkopalvelujen ja 
edelleenlähetyspalvelujen tarjoamiselle ja 
sen myötä televisio- ja radio-ohjelmien 
vapaalle levittämiselle. Lähetystoimintaa 
harjoittavat organisaatiot lähettävät 
päivittäin useiden tuntien ajan poliittisia, 
uutis-, kulttuuri-, dokumentti- tai 
viihdeohjelmia. Näissä ohjelmissa on 
paljon erilaista sisältöä, kuten 
musiikkiteoksia tai audiovisuaalisia, 
kirjallisia tai graafisia teoksia, jotka ovat 
unionin lainsäädännön nojalla 
tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla 
suojattuja. Tämä johtaa monimutkaiseen 
prosessiin oikeuksien hankkimiseksi useilta 
oikeudenhaltijoilta ja teosten ja muun 
suojatun aineiston eri luokkia varten. 
Oikeudet on usein saatava lyhyessä ajassa, 
erityisesti kun kyse on uutisten tai 
ajankohtaislähetysten kaltaisten 
ohjelmien valmistelusta. Jotta 
verkkopalvelut olisivat käytettävissä yli 
maiden rajojen, lähetystoimintaa 
harjoittavien organisaatioiden on saatava 
vaaditut oikeudet teosten ja muun suojatun 
aineiston käyttöön kaikilla asianomaisilla 
alueilla, mikä hankaloittaa edelleen 
oikeuksien hankkimista.

(3) Lähetystoimintaa harjoittavat 
organisaatiot lähettävät päivittäin useiden 
tuntien ajan uutis- ja ajankohtaisohjelmia. 
Näissä ohjelmissa on paljon erilaista 
sisältöä, joka on unionin lainsäädännön 
nojalla tekijänoikeudella ja/tai 
lähioikeuksilla suojattua. Tämä johtaa 
monimutkaiseen prosessiin oikeuksien 
hankkimiseksi useilta oikeudenhaltijoilta ja 
teosten ja muun suojatun aineiston eri 
luokkia varten. Uutis- ja 
ajankohtaisohjelmien oikeudet on voitava 
saada lyhyessä ajassa. Jotta verkossa 
tarjottavat oheispalvelut olisivat 
käytettävissä yli maiden rajojen, 
lähetystoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden on saatava vaaditut 
oikeudet teosten ja muun suojatun 
aineiston käyttöön kaikilla asianomaisilla 
alueilla.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajilla, 
jotka tarjoavat yleensä useita erilaisia 
ohjelmia, joissa käytetään 
edelleenlähetettyihin televisio- ja radio-
ohjelmiin sisältyviä keskenään erilaisia 
teoksia ja muuta suojattua aineistoa, on 
vain hyvin vähän aikaa tarvittavien 
lisenssien hankkimiseen, ja niille 
aiheutuukin merkittävä taakka oikeuksien 
hankkimisesta. Oikeudenhaltijoiden 
kannalta on olemassa myös riski siitä, että 
niiden teoksia tai muuta suojattua aineistoa 
käytetään ilman lupaa tai rahallista 
korvausta.

(4) Televisio- ja radio-ohjelmien, myös 
teosten ja muun suojatun aineiston, 
edelleenlähetyspalvelujen tarjoajat 
toteuttavat yleisölle välittämistä 
riippumatta siitä, toteutetaanko televisio- 
tai radio-ohjelman edelleenlähetys samaa 
vai eri tekniikkaa käyttäen kuin 
alkuperäinen lähetys, ja riippumatta siitä, 
toteutetaanko tällainen edelleenlähetys 
alkuperäisen lähetyksen todellisella tai 
suunnitellulla vastaanottoalueella. Koska 
edelleenlähetyspalveluissa tarjotaan 
yleensä useita erilaisia ohjelmia, joissa 
käytetään edelleenlähetettyihin televisio- ja 
radio-ohjelmiin sisältyviä keskenään 
erilaisia teoksia ja muuta suojattua 
aineistoa, edelleenlähetyspalvelujen 
tarjoajilla on vain hyvin vähän aikaa 
tarvittavien lisenssien hankkimiseen, ja 
niille aiheutuukin merkittävä taakka 
oikeuksien hankkimisesta. Tuottajien, 
tekijöiden, luojien ja muiden 
oikeudenhaltijoiden kannalta on olemassa 
myös riski siitä, että niiden teoksia tai 
muuta suojattua aineistoa käytetään ilman 
lupaa tai asianmukaista ja 
oikeudenmukaista rahallista korvausta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Siltä osin kuin 
edelleenlähetyspalveluissa, joissa yleensä 
tarjotaan useita erilaisia ohjelmia, 
käytetään edelleenlähetettyihin televisio- 
ja radio-ohjelmiin sisältyviä keskenään 
erilaisia teoksia ja muuta suojattua 
aineistoa, niiden tarjoajilla olisi oltava 
sopimusvapauden periaatteen mukaisesti 
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mahdollisuus hankkia tarvittavat lisenssit 
ja siten taata oikeudenhaltijoille tarvittava 
kohtuullinen rahallinen korvaus, jotta 
nämä voivat edelleen tarjota laajan 
valikoiman sisältöä. Tällainen 
mahdollisuus olisi myös kuluttajien edun 
mukainen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Teosten ja muun suojatun aineiston 
oikeudet on yhdenmukaistettu muun 
muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY1 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2006/115/EY2.

(5) Teosten ja muun suojatun aineiston 
oikeudet on yhdenmukaistettu muun 
muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY1 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2006/115/EY2, millä taataan erityisesti 
oikeudenhaltijoiden korkeatasoinen 
suoja.

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 
toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
(EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 
toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
(EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, vuokraus- ja 
lainausoikeuksista sekä tietyistä 
tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen 
omaisuuden alalla (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 28–35).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, vuokraus- ja 
lainausoikeuksista sekä tietyistä 
tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen 
omaisuuden alalla (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 28–35).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Sen vuoksi lähetysten 
oheismateriaalina tarjottavien 
verkkopalvelujen ja muista jäsenvaltioista 

(7) Sen vuoksi lähetysten 
oheismateriaalina verkossa tarjottavien 
uutis- ja ajankohtaisohjelmien ja muista 
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peräisin olevien televisio- ja radio-
ohjelmien edelleenlähetysten tarjoamista 
maiden rajojen yli olisi helpotettava 
mukauttamalla kyseisen toiminnan 
kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien käyttämistä koskevaa 
oikeudellista kehystä.

jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja 
radio-ohjelmien edelleenlähetysten 
tarjoamista maiden rajojen yli olisi 
helpotettava mukauttamalla kyseisen 
toiminnan kannalta olennaisten 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
käyttämistä koskevaa oikeudellista 
kehystä. Koska oikeudellisen kehyksen 
mukauttaminen voi johtaa 
yksinoikeuksien käytön rajoittamiseen, 
sitä olisi sovellettava vain tietyissä 
erityistapauksissa, jotka eivät ole 
ristiriidassa teoksen tai muun suojatun 
aineiston tavanomaisen hyödyntämisen 
kanssa eivätkä kohtuuttomasti haittaa 
oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja. Kun 
pidetään mielessä alueellisuuden 
periaatteen merkitys luovan sisällön ja 
erityisesti audiovisuaalisten teosten 
rahoittamisessa ja tuotannossa, kaikkien 
lainsäädäntötoimien olisi oltava erittäin 
rajoitettuja ja suppeita sekä unionin 
tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaisia.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen kohdealaan 
kuuluvat verkossa tarjottavat oheispalvelut 
ovat niitä lähetystoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden tarjoamia palveluita, joilla 
on lähetykseen nähden selkeä toissijainen 
suhde. Niitä ovat palvelut, joilla annetaan 
pääsy televisio- ja radio-ohjelmiin 
lineaarisella tavalla samanaikaisesti 
lähetyksen kanssa, ja palvelut, joilla 
annetaan pääsy televisio- ja radio-
ohjelmiin määrätyksi ajaksi siitä, kun 
lähetystoimintaa harjoittava organisaatio 
on ne lähettänyt (ns. catch-up-palvelut). 
Verkossa tarjottaviin oheispalveluihin 
kuuluvat myös palvelut, joilla annetaan 
pääsy aineistoon, jolla lähetystoimintaa 
harjoittavan organisaation televisio- ja 

(8) Tämän asetuksen kohdealaan 
kuuluvat verkossa tarjottavat oheispalvelut 
ovat niitä lähetystoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden tarjoamia palveluita, joilla 
on lähetykseen nähden selkeä toissijainen 
suhde. Niitä ovat palvelut, joilla annetaan 
pääsy uutis- ja ajankohtaisohjelmiin 
yksinomaan lineaarisella tavalla 
samanaikaisesti lähetyksen kanssa, ja 
palvelut, joilla annetaan pääsy uutis- ja 
ajankohtaisohjelmiin määrätyksi ajaksi 
siitä, kun lähetystoimintaa harjoittava 
organisaatio on ne lähettänyt (ns. catch-up-
palvelut). Pääsyn antamista televisio- tai 
radio-ohjelmiin sisällytettyihin yksittäisiin 
teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon 
ei pidä katsoa verkossa tarjottavaksi 
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radio-ohjelmalähetyksiä monipuolistetaan 
tai käsitellään muulla tavalla 
yksityiskohtaisemmin. Tämä voi tarkoittaa 
esimerkiksi ohjelman sisällön esikatselua, 
laajentamista, täydentämistä tai toistoa. 
Pääsyn antamista televisio- tai radio-
ohjelmiin sisällytettyihin yksittäisiin 
teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon 
ei pidä katsoa verkossa tarjottavaksi 
oheispalveluksi. Pääsyn antamista teoksiin 
tai muuhun suojattuun aineistoon erillään 
lähetyksestä, kuten palveluja pääsyn 
antamiseksi musiikkiteoksiin, 
audiovisuaalisiin teoksiin, 
musiikkialbumeihin tai -videoihin, ei 
myöskään katsota verkossa tarjottavaksi 
oheispalveluksi.

oheispalveluksi. Pääsyn antamista teoksiin 
tai muuhun suojattuun aineistoon erillään 
lähetyksestä, kuten palveluja pääsyn 
antamiseksi musiikkiteoksiin, 
audiovisuaalisiin teoksiin, 
musiikkialbumeihin tai -videoihin, ei 
myöskään katsota verkossa tarjottavaksi 
oheispalveluksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voidaan helpottaa oikeuksien 
hankkimista verkossa tarjottavien 
oheispalvelujen tarjoamiseksi maiden 
rajojen yli, on tarpeen vahvistaa 
alkuperämaan periaate tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien sellaisia käyttötapauksia 
varten, jotka tapahtuvat verkossa 
tarjottavien oheispalvelujen tarjoamisen, 
saataville laittamisen tai käyttämisen 
aikana. Alkuperämaan periaatetta olisi 
sovellettava yksinomaan 
oikeudenhaltijoiden (tai oikeudenhaltijoita 
edustavien tahojen, kuten 
yhteisvalvontaorganisaatioiden) ja 
lähetystoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden väliseen suhteeseen ja 
vain verkossa tarjottavan oheispalvelun 
tarjoamista, saataville laittamista tai 
käyttöä varten. Alkuperämaan periaatetta ei 
pitäisi soveltaa mihinkään myöhempään 
sellaisen sisällön toistamiseen tai yleisölle 
välittämiseen, joka on suojattu 
tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla ja joka 
sisältyy verkossa tarjottavaan 

(9) Jotta voidaan helpottaa sellaisten 
oikeuksien hankkimista, joiden avulla 
lähetystoiminnan harjoittajat voivat 
tarjota vain uutis- tai 
ajankohtaisohjelmiin liittyviä verkossa 
tarjottavia oheispalveluja maiden rajojen 
yli, on tarpeen vahvistaa alkuperämaan 
periaate tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
sellaisia käyttötapauksia varten, jotka 
tapahtuvat kyseisten verkossa tarjottavien 
oheispalvelujen tarjoamisen, saataville 
laittamisen tai käyttämisen aikana. 
Alkuperämaan periaatetta olisi sovellettava 
yksinomaan oikeudenhaltijoiden (tai 
oikeudenhaltijoita edustavien tahojen, 
kuten yhteisvalvontaorganisaatioiden) ja 
lähetystoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden väliseen suhteeseen ja 
vain kyseisten uutis- ja 
ajankohtaisohjelmiin liittyvien verkossa 
tarjottavien oheispalvelujen tarjoamista, 
saataville laittamista tai käyttöä varten. 
Alkuperämaan periaatetta ei pitäisi 
soveltaa mihinkään myöhempään sellaisen 
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oheispalveluun. sisällön toistamiseen tai yleisölle 
välittämiseen, joka on suojattu 
tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla ja joka 
sisältyy verkossa tarjottavaan 
oheispalveluun.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Tässä asetuksessa säädettyä 
alkuperämaan periaatetta ei pitäisi 
soveltaa verkossa tarjottaviin 
oheispalveluihin, jotka on suunnattu 
ensisijaisesti tai yksinomaan muuhun 
kuin siihen jäsenvaltioon, jossa 
lähetystoimintaa harjoittavan 
organisaation päätoimipaikka sijaitsee. 
Tällainen palvelu, joka on suunnattu 
ensisijaisesti tai yksinomaan tiettyyn 
jäsenvaltioon, on palvelu, jonka ohjelmat 
on selvästi tarkoitettu tietyn muun kuin 
sen jäsenvaltion väestölle, jossa 
lähetystoimintaa harjoittavan 
organisaation päätoimipaikka sijaitsee, ja 
jonka yleisö rajoittuu selvästi kyseisen 
jäsenvaltion väestöön ja jonka osalta on 
epätodennäköistä, että kuuntelijoita tai 
katselijoita löytyy sen jäsenvaltion 
ulkopuolelta, johon ne on tarkoitettu. 
Seikkoja, joiden perusteella on 
mahdollista määrittää kohdeyleisö, ovat 
erityisesti kieli, mukaan luettuna 
tekstitysten kieli, mainokset, jälkiäänitys, 
yleisö, jolle lähetyspalvelun markkinointi 
kohdennetaan, ja/tai ohjelmatarjonnan 
paikallinen luonne.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska verkossa tarjottavan (10) Koska verkossa tarjottavan uutis- ja 
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oheispalvelun tarjoamisen, saataville 
laittamisen tai käytön katsotaan tapahtuvan 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa 
lähetystoimintaa harjoittavan organisaation 
päätoimipaikka sijaitsee, mutta palveluja 
voidaan tosiasiassa tarjota maiden rajojen 
yli muihin jäsenvaltioihin, on tarpeen 
varmistaa, että oikeuksista maksettavaa 
korvausta määritettäessä osapuolet ottavat 
huomioon kaikki verkossa tarjottavan 
oheispalvelun muuttujat, kuten palvelun 
ominaisuudet, yleisön (niin 
lähetystoimintaa harjoittavan organisaation 
päätoimipaikkana olevassa jäsenvaltiossa 
kuin muissa jäsenvaltioissa, joissa palvelu 
on saatavilla ja sitä käytetään) ja 
kieliversion.

ajankohtaisohjelmien oheispalvelun 
tarjoamisen, saataville laittamisen tai 
käytön katsotaan tapahtuvan vain siinä 
jäsenvaltiossa, jossa lähetystoimintaa 
harjoittavan organisaation päätoimipaikka 
sijaitsee, mutta palveluja voidaan 
tosiasiassa tarjota maiden rajojen yli 
muihin jäsenvaltioihin, on tarpeen 
varmistaa, että oikeuksista maksettavaa 
korvausta määritettäessä osapuolet 
käyttävät objektiivisia kriteereitä ja ottavat 
huomioon kaikki verkossa tarjottavan 
oheispalvelun muuttujat, kuten palvelun 
ominaisuudet, mukaan luettuna 
saatavuuden kesto verkossa, yleisön (niin 
lähetystoimintaa harjoittavan organisaation 
päätoimipaikkana olevassa jäsenvaltiossa 
kuin muissa jäsenvaltioissa, joissa palvelu 
on saatavilla ja sitä käytetään) ja kaikki 
saatavissa olevat kieliversiot. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sopimusvapauden periaatteen 
ansiosta on mahdollista jatkaa niiden 
oikeuksien käytön rajoittamista, joihin 
tässä asetuksessa vahvistettu 
alkuperämaan periaate vaikuttaa, 
erityisesti niiltä osin kuin on kyse tietyistä 
lähettämistekniikoista tai tietyistä 
kieliversioista, edellyttäen kuitenkin, että 
kyseisten oikeuksien käytön rajoittaminen 
tapahtuu unionin lainsäädännön 
mukaisesti.

(11) On syytä muistuttaa, että 
sopimusvapauden periaatteen ansiosta ja 
sen vuoksi, että voidaan tukea olemassa 
olevia lisensointimalleja, kuten 
yksinomaista alueellista lisensointia, joka 
mahdollistaa audiovisuaaliselle 
tuotannolle olennaisen 
rahoitusmekanismin, optimaalisen 
jakelun ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistämisen, on 
tarpeen jatkaa niiden oikeuksien käytön 
rajoittamista, joihin tässä asetuksessa 
vahvistettu alkuperämaan periaate 
vaikuttaa, edellyttäen kuitenkin, että 
kyseisten oikeuksien käytön rajoittaminen 
tapahtuu kansallisen ja unionin 
lainsäädännön mukaisesti.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tällä asetuksella ei pyritä 
kannustamaan oikeuspaikkakeinotteluun 
liittyviin menettelyihin. Alkuperämaan 
periaatetta ei pitäisi soveltaa 
verkkopalveluihin, jotka on suunnattu 
pääasiassa tai yksinomaan muun kuin sen 
jäsenvaltion yleisölle, jossa 
lähetystoimintaa harjoittavan 
organisaation päätoimipaikka sijaitsee, 
sellaisten menettelyjen rajoittamiseksi, 
joissa lähetystoiminnan harjoittaja pyrkii 
sijoittautumaan muuhun jäsenvaltioon 
välttääkseen epäedullisia taloudellisia 
velvoitteita tai hyötyäkseen 
suotuisammista lisensointijärjestelyistä 
verrattuna jäsenvaltioon, jossa sen 
päätoimipaikka sijaitsee. Arvioitaessa, 
onko verkkopalvelu suunnattu sen 
jäsenvaltion ulkopuoliselle yleisölle, olisi 
otettava huomioon palvelun ominaisuudet 
sekä käytetyt kieliversiot.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Sopimusvapauden periaatteen 
nojalla ja sen vuoksi, ettei aiheutettaisi 
kohtuutonta haittaa nykyisille 
lisensointimalleille, kuten yksinomaiselle 
alueelliselle lisensoinnille, rajatylittävä 
edelleenlähetys toisesta jäsenvaltiosta tai 
toiseen jäsenvaltioon rajoitetaan 
kaapelityyppisten tai IPTV-tyyppisten 
palvelujen edelleenlähetykseen 
hallinnoiduissa ympäristöissä. 
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 c)Tällä asetuksella ei 
sopimusvapauden periaatteen mukaisesti 
estetä olemassa olevia lisensointimalleja, 
kuten alueellista lisensointia, eikä sillä 
rajoiteta asianmukaista korvausta 
koskevien, kansallisen sopimusoikeuden 
voimassa olevien säännösten soveltamista 
tekijänoikeuden alalla eikä olemassa 
olevia yhteishallinnointiratkaisuja, jotka 
koskevat edelleenlähetystä jäsenvaltion 
sisällä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Satelliitin, maanpäällisen verkon, 
sisäiseen internetprotokollaan perustuvan 
verkon, matkaviestinverkon ja vastaavien 
verkkojen välityksellä tarjottavat 
edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien 
palvelut vastaavat kaapelin välityksellä 
edelleenlähetettyjen palvelujen tarjoajien 
palveluja niiden tarjotessa yleisön 
vastaanotettavaksi toisesta jäsenvaltiosta 
peräisin olevaa televisio- tai radio-
ohjelmaa muuttamattomana ja 
lyhentämättömänä samanaikaisesti 
alkuperäisen lähetyksen kanssa ja kun 
alkuperäinen lähetys on tarkoitettu yleisön 
vastaanotettavaksi ja se lähetetään 
johtimitse tai vapaasti etenevillä 
radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan 
luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina. 
Niiden olisi sen vuoksi kuuluttava tämän 
asetuksen soveltamisalaan, ja niihin olisi 
sovellettava mekanismia, jolla otetaan 
käyttöön oikeuksien pakollinen 
yhteishallinnointijärjestelmä. 
Edelleenlähetyspalvelut, joita tarjotaan 

(12) Satelliitin ja digitaalisen 
maanpäällisen verkon välityksellä 
tarjottavat edelleenlähetyspalvelujen 
tarjoajien palvelut tai kaapelityyppiset tai 
IPTV-tyyppiset palvelut hallinnoiduissa 
ympäristöissä vastaavat kaapelin 
välityksellä edelleenlähetettyjen palvelujen 
tarjoajien palveluja niiden tarjotessa 
yleisön vastaanotettavaksi toisesta 
jäsenvaltiosta peräisin olevaa televisio- tai 
radio-ohjelmaa muuttamattomana ja 
lyhentämättömänä samanaikaisesti 
alkuperäisen lähetyksen kanssa ja kun 
alkuperäinen lähetys on tarkoitettu yleisön 
vastaanotettavaksi ja se lähetetään 
johtimitse tai vapaasti etenevillä 
radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan 
luettuna ja verkkolähetykset pois luettuina. 
Niiden olisi sen vuoksi kuuluttava tämän 
asetuksen soveltamisalaan, ja niihin olisi 
sovellettava mekanismia, jolla otetaan 
käyttöön oikeuksien pakollinen 
yhteishallinnointijärjestelmä. 
Edelleenlähetyspalvelut, joita tarjotaan 
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avoimen internetin välityksellä, olisi 
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle erilaisten ominaisuuksiensa 
vuoksi. Ne eivät ole yhteydessä mihinkään 
tiettyyn infrastruktuuriin, ja niillä on 
esimerkiksi kaapeliverkkoon tai sisäiseen 
internetprotokollaan perustuvaan verkkoon 
verrattuna rajalliset valmiudet 
kontrolloidun ympäristön varmistamiseksi.

avoimen internetin välityksellä ja jotka 
ovat muita kuin hallinnoiduissa 
ympäristössä tarjottavia kaapelityyppisiä 
tai IPTV-tyyppisiä palveluja, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle erilaisten ominaisuuksiensa 
vuoksi. Ne eivät ole yhteydessä mihinkään 
tiettyyn infrastruktuuriin, ja niillä on 
esimerkiksi kaapeliverkkoon tai sisäiseen 
internetprotokollaan perustuvaan verkkoon 
verrattuna rajalliset valmiudet 
kontrolloidun ympäristön varmistamiseksi.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Oikeusvarmuuden takaamiseksi 
satelliitin, maanpäällisen verkon, sisäiseen 
internetprotokollaan perustuvan verkon, 
matkaviestinverkon ja vastaavien 
verkkojen välityksellä toimivien 
edelleenlähetyspalvelujen tarjoajille ja 
eroavaisuuksien poistamiseksi mainittuja 
edelleenlähetyspalveluja koskevasta 
kansallisesta lainsäädännöstä, olisi 
sovellettava direktiivissä 93/83/ETY 
vahvistettuja, kaapelin välityksellä 
tapahtuvan edelleenlähetyksen sääntöjä 
vastaavia sääntöjä. Mainitussa direktiivissä 
vahvistettuihin sääntöihin sisältyy velvoite 
edelleenlähetyspalvelun tarjoajan hakeman 
luvan antamisesta tai sen epäämisestä 
yhteishallinnointiorganisaation 
välityksellä. Tämä ei vaikuta direktiivin 
2014/26/EU soveltamiseen erityisesti 
niiden säännösten osalta, jotka koskevat 
oikeudenhaltijan oikeutta valita, 
hallinnoidaanko tämän oikeuksia 
yhteishallinnointiorganisaation 
välityksellä.

(13) Oikeusvarmuuden takaamiseksi 
satelliitin ja digitaalisen maanpäällisen 
verkon välityksellä toimivien 
edelleenlähetyspalvelujen tai 
hallinnoiduissa ympäristöissä tarjottavien 
kaapelityyppisten tai IPTV-tyyppisten 
palvelujen tarjoajille ja eroavaisuuksien 
poistamiseksi mainittuja 
edelleenlähetyspalveluja koskevasta 
kansallisesta lainsäädännöstä, olisi 
sovellettava direktiivissä 93/83/ETY 
vahvistettuja, kaapelin välityksellä 
tapahtuvan edelleenlähetyksen sääntöjä 
vastaavia sääntöjä. Mainitussa direktiivissä 
vahvistettuihin sääntöihin sisältyy velvoite 
edelleenlähetyspalvelun tarjoajan hakeman 
luvan antamisesta tai sen epäämisestä 
yhteishallinnointiorganisaation 
välityksellä. Tämä ei vaikuta direktiivin 
2014/26/EU soveltamiseen erityisesti 
niiden säännösten osalta, jotka koskevat 
oikeudenhaltijan oikeutta valita, 
hallinnoidaanko tämän oikeuksia 
yhteishallinnointiorganisaation 
välityksellä. Itse oikeus evätä lupa säilyy 
ennallaan, ja ainoastaan kyseisen 
oikeuden käyttämistapaa säännellään 
tietyiltä osin. Tämä tarkoittaa myös, että 
on aina mahdollista päättää, 
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myönnetäänkö edelleenlähetysoikeus vai 
ei.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a)
Yhteishallinnointiorganisaatioiden 

olisi voitava soveltaa 
edelleenlähetysoikeuden käyttöä koskevia 
tämän asetuksen säännöksiä ulottamalla 
edelleenlähetyspalvelun tarjoajan kanssa 
tehty kollektiivinen sopimus koskemaan 
myös sellaisten oikeudenhaltijoiden 
oikeuksia, joita organisaatio ei edusta, jos 
tällaisesta järjestelmästä säädetään 
kansallisen lainsäädännön nojalla. 

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lähetystoiminnan harjoittajat, 
jotka lähettävät ohjelmasignaalinsa 
suoran siirron menetelmän avulla 
levittäjille, jotka Bernin yleissopimuksen 
mukaisesti ovat lähetystoiminnan 
harjoittajaan nähden kolmansia 
osapuolia, yleisön vastaanotettavaksi, olisi 
oltava tällaisten levittäjien kanssa 
yhteisesti vastuussa 
direktiivin 2001/29/EY 3 artiklassa 
määritellystä yhdestä ja jakamattomasta 
yleisölle välittämisestä ja yleisön saataviin 
saattamisesta, jonka ne toteuttavat 
yhdessä. Tällaisten lähetystoimintaa 
harjoittavien organisaatioiden ja 
tällaisten levittäjien olisi sen vuoksi 
saatava asianomaisilta oikeudenhaltijoilta 
lupa osallistua tällaisiin toimintoihin.

Tarkistus 20
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Tässä asetuksessa säädetyn, 
lähetystoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden oikeuksia niiden omien 
lähetysten edelleenlähetykseen koskevan 
poikkeuksen ei pitäisi rajoittaa 
oikeudenhaltijoiden mahdollisuutta 
luovuttaa oikeutensa 
yhteishallinnointiorganisaatiolle ja siten 
saada suora osuus 
edelleenlähetyspalvelun tarjoajan 
maksamasta korvauksesta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Sen estämiseksi, että alkuperämaan 
periaatetta kierrettäisiin verkossa 
tarjottavan oheispalvelun ja sen saataville 
laittamisen ja käytön kannalta olennaisten 
tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevien 
voimassa olevien sopimusten kestoaikaa 
pidentämällä, alkuperämaan periaatetta 
olisi sovellettava myös voimassa oleviin 
sopimuksiin mutta kuitenkin siirtymäaikaa 
noudattaen.

(15) Sen estämiseksi, että uutis- ja 
ajankohtaisohjelmiin sovellettavaa 
alkuperämaan periaatetta kierrettäisiin 
verkossa tarjottavan oheispalvelun ja sen 
saataville laittamisen ja käytön kannalta 
olennaisten tekijänoikeutta ja lähioikeuksia 
koskevien voimassa olevien sopimusten 
kestoaikaa pidentämällä, tätä periaatetta 
olisi sovellettava myös voimassa oleviin 
sopimuksiin mutta kuitenkin siirtymäaikaa 
noudattaen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Lähetystoiminnan harjoittajat, 
jotka lähettävät ohjelmasignaalinsa 
suoran siirron menetelmän avulla 
levittäjille yleisön vastaanotettavaksi, olisi 
oltava tällaisten levittäjien kanssa 
yhteisesti vastuussa direktiivin 
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2001/29/EY 3 artiklassa määritellystä 
yhdestä ja jakamattomasta yleisölle 
välittämisestä ja yleisön saataviin 
saattamisesta, jotka ne toteuttavat 
yhdessä. Tällaisten lähetystoimintaa 
harjoittavien organisaatioiden ja 
levittäjien olisi sen vuoksi saatava 
asianomaisilta oikeudenhaltijoilta 
erillinen lupa osallistua tällaisiin 
toimintoihin.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet. Vaikka 
edelleenlähetyspalvelujen osalta yleisölle 
välittämisen oikeuden käyttämisen 
edellytyksenä oleva pakollinen 
yhteishallinnointijärjestelmä voi häiritä 
oikeudenhaltijoiden oikeuksien 
käyttämistä, on tarpeen säätää tällaisesta 
ehdosta kohdennetusti tiettyjen palvelujen 
osalta ja niin, että voidaan edistää 
televisio- ja radio-ohjelmien levittämistä 
maiden rajojen yli helpottamalla kyseisten 
oikeuksien hankintaa.

(16) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet. Vaikka 
edelleenlähetyspalvelujen osalta yleisölle 
välittämisen oikeuden käyttämisessä 
sovellettava pakollinen 
yhteishallinnointijärjestelmä häiritsee 
oikeudenhaltijoiden oikeuksien 
käyttämistä, on tarpeen säätää tällaisesta 
ehdosta kohdennetusti ja rajoittaa se 
tiettyihin palveluihin, jotka muistuttavat 
kaapelin ja satelliitin välityksellä 
tapahtuvaa edelleenlähetystä ja 
tapahtuvat hallinnoidussa ympäristössä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Asetusta olisi tarkistettava sen oltua 
voimassa tietyn ajan, jotta voidaan arvioida 
muun muassa sitä, missä määrin verkossa 
tarjottavien oheispalvelujen tarjoaminen 
maiden rajojen yli on kasvanut EU:n 
kuluttajien hyödyksi ja unionin kulttuurista 
monimuotoisuutta kehittävällä tavalla.

(18) Paremman lainsäädännön 
periaatteiden mukaisesti asetusta olisi 
tarkistettava sen oltua voimassa tietyn ajan, 
jotta voidaan arvioida asetuksen 
vaikutusta, suoraa siirtoa koskevat 
säännökset mukaan luettuina, Euroopan 
luoviin toimialoihin, eurooppalaisten 
audiovisuaalisten teosten rahoitukseen ja 



PE635.476/ 15

FI

oikeudenhaltijoihin. Tarkistuksessa olisi 
otettava huomioon myös se, missä määrin 
verkossa tarjottavien oheispalvelujen 
tarjoaminen maiden rajojen yli ja 
investoinnit uuteen sisältöön ovat 
kasvaneet EU:n kuluttajien ja yritysten 
hyödyksi ja unionin kulttuurista 
monimuotoisuutta kehittävällä tavalla.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Koska jäsenvaltiot eivät voi yksin 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteita eli edistää verkossa 
tarjottavien oheispalvelujen tarjoamista 
maiden rajojen yli ja muista jäsenvaltioista 
peräisin olevien televisio- ja radio-
ohjelmien edelleenlähettämistä, vaan 
tavoitteet voidaan toiminnan laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
sen tavoitteen saavuttamiseksi. Verkossa 
tarjottavien oheispalvelujen tarjoamiseksi 
maiden rajojen yli tässä asetuksessa 
vahvistetaan mekanismi, jolla helpotetaan 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hankkimista. Tässä asetuksessa 
lähetystoimintaa harjoittavia 
organisaatioita ei velvoiteta tarjoamaan 
kyseisiä rajatylittäviä palveluja. Tässä 
asetuksessa ei myöskään velvoiteta 
edelleenlähetyspalvelujen tarjoajia 
sisällyttämään palveluihinsa muista 
jäsenvaltioista peräisin olevia televisio- tai 
radio-ohjelmia. Tämä asetus koskee 
pelkästään tiettyjen 
edelleenlähetysoikeuksien käyttöä siinä 
määrin kuin on tarpeen kyseisiin 

(19) Koska jäsenvaltiot eivät voi yksin 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteita eli edistää uutis- ja 
ajankohtaisohjelmien verkossa 
tarjottavien oheispalvelujen tarjoamista 
osalta maiden rajojen yli ja muista 
jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja 
radio-ohjelmien edelleenlähettämistä, vaan 
tavoitteet voidaan toiminnan laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi joissakin tapauksissa 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen sen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Lähetystoiminnan 
harjoittajien tiettyjen verkossa tarjottavien 
oheispalvelujen tarjoamisessa maiden 
rajojen yli tässä asetuksessa 
lähetystoimintaa harjoittavia 
organisaatioita ei velvoiteta tarjoamaan 
kyseisiä rajatylittäviä palveluja. Tässä 
asetuksessa ei myöskään velvoiteta 
edelleenlähetyspalvelujen tarjoajia 
sisällyttämään palveluihinsa muista 
jäsenvaltioista peräisin olevia televisio- tai 
radio-ohjelmia. Tämä asetus koskee 
pelkästään tiettyjen 
edelleenlähetysoikeuksien käyttöä siinä 
määrin kuin on tarpeen kyseisiin 
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palveluihin liittyvien tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien lisensioinnin 
yksinkertaistamiseksi ja vain muista 
unionin jäsenvaltioista peräisin olevien 
televisio- ja radio-ohjelmien osalta,

palveluihin liittyvien tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien lisensioinnin 
yksinkertaistamiseksi ja vain muista 
unionin jäsenvaltioista peräisin olevien 
televisio- ja radio-ohjelmien osalta,

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Ohjelmien 
edelleenlähetykseen muista jäsenvaltioista 
sovelletaan tekijänoikeutta ja joissakin 
tapauksissa lähioikeuksia. 
Verkkopalvelujen olisi sen vuoksi saatava 
jokaisen oikeudenhaltijan lupa jokaista 
edelleenlähetettävän ohjelman osaa 
varten. Tämän asetuksen mukaisesti luvat 
olisi myönnettävä sopimuksen nojalla, 
jollei olemassa olevissa oikeudellisissa 
lisensointijärjestelmissä ole määritelty 
tilapäistä poikkeusta.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
-1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Kohde

1. Tässä asetuksessa säädetään 
oikeudellisista mekanismeista, joilla 
helpotetaan verkossa tarjottavien 
oheispalvelujen maiden rajojen yli 
tapahtuvan tarjoamisen kannalta 
olennaisten tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien hankkimista ja digitaalisia 
edelleenlähetyksiä suljetussa 
ympäristössä.
2. Kyseisiin oikeudellisiin 
mekanismeihin kuuluu alkuperämaan 
periaatteen käyttöönotto kyseisten 
oikeuksien käytön osalta. Oikeudellisiin 
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mekanismeihin sisältyy myös säännöksiä 
edelleenlähetysten kannalta olennaisten 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
pakollisesta yhteishallinnoinnista, 
yhteishallinnointiorganisaatioiden 
edustukseen liittyvistä oikeudellisista 
olettamista ja lähetystoimintaa 
harjoittavien organisaatioiden 
edelleenlähetysoikeuksien käytöstä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ’edelleenlähetyksellä’ johtimitse tai 
vapaasti etenevillä radioaalloilla, 
satelliittivälitys mukaan luettuna ja 
verkkolähetykset pois luettuina, 
lähetettävän, yleisön vastaanotettavaksi 
tarkoitetun toisesta jäsenvaltiosta peräisin 
olevan alkuperäisen televisio- tai 
radiolähetyksen samanaikaista, 
muuttamatonta ja lyhentämätöntä yleisön 
vastaanotettavaksi tarkoitettua 
edelleenlähetystä, lukuun ottamatta 
direktiivissä 93/83/ETY määriteltyä 
edelleenlähetystä kaapeleitse sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2015/2120 määriteltyä 
internetyhteyspalvelun välityksellä 
tehtävää edelleenlähetystä, edellyttäen, 
että edelleenlähetys tehdään muun kuin 
alkuperäisen lähetyksen lähettäjänä 
toimineen lähetystoimintaa harjoittavan 
organisaation toimesta tai sen valvonnassa 
ja vastuulla. 

(b) ’edelleenlähetyksellä’ johtimitse tai 
vapaasti etenevillä radioaalloilla, 
satelliittivälitys mukaan luettuna ja 
verkkolähetykset pois luettuina, 
lähetettävän, yleisön vastaanotettavaksi 
tarkoitetun toisesta jäsenvaltiosta peräisin 
olevan alkuperäisen televisio- tai 
radiolähetyksen samanaikaista, 
muuttamatonta ja lyhentämätöntä yleisön 
vastaanotettavaksi tarkoitettua 
edelleenlähetystä, lukuun ottamatta 
direktiivissä 93/83/ETY määriteltyä 
edelleenlähetystä kaapeleitse, rajoitettuna 
kaapelityyppisiin tai IPTV-tyyppisiin 
palveluihin, edellyttäen, että 
edelleenlähetys tehdään muun kuin 
alkuperäisen lähetyksen lähettäjänä 
toimineen lähetystoimintaa harjoittavan 
organisaation toimesta tai sen valvonnassa 
ja vastuulla.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ’suoralla siirrolla’ kaksi- tai 
useampivaiheista menetelmää, jolla 
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lähetystoimintaa harjoittavat 
organisaatiot lähettävät 
ohjelmasignaalinsa yleisön 
vastaanotettavaksi levittäjille, jotka ovat 
muita kuin kyseisiä lähetystoimintaa 
harjoittavia organisaatioita Bernin 
yleissopimuksen mukaisesti, pisteestä 
pisteeseen yksityisen linjan kautta – 
johtimitse tai vapaasti etenevillä 
radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan 
luettuna – siten, että yleisö ei voi 
vastaanottaa ohjelmasignaaleja kyseisen 
lähetyksen aikana; levittäjät tarjoavat sen 
jälkeen näitä ohjelmia yleisölle 
samanaikaisesti, muuttamattomassa ja 
lyhentämättömässä muodossa 
katsottavaksi tai kuunneltavaksi 
kaapeliverkoissa, 
mikroaaltojärjestelmissä, digitaalisissa 
maanpäällisissä verkoissa, sisäiseen 
internetprotokollaan perustuvissa 
verkoissa ja matkaviestinverkoissa tai 
vastaavissa verkoissa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) ’hallinnoiduilla ympäristöillä’ 
yksinomaan kaapelityyppisiä tai IPTV-
tyyppisiä palveluja, joihin on suojattu ja 
rajoitettu pääsy, kun 
edelleenlähetyspalvelun tarjoaja tarjoaa 
päästä päähän salatun 
edelleenlähetyspalvelun sopimuksen 
nojalla luvan saaneille käyttäjilleen.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 artikla 2 artikla

Alkuperämaan periaatteen soveltaminen Alkuperämaan periaatteen soveltaminen 
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verkossa tarjottaviin oheispalveluihin uutis- ja ajankohtaisohjelmien lähetysten 
verkkopalveluihin

(1) Lähetystoimintaa harjoittavan 
organisaation toimesta tai sen valvonnassa 
ja vastuulla verkossa tarjottavan 
oheispalvelun yleisölle välittämisen ja 
saataville laittamisen sekä verkossa 
tarjottavan oheispalvelun tarjoamisen, 
saataville laittamisen tai käytön 
edellytyksenä olevan lähetysten 
toisintamisen katsotaan näiden toimintojen 
kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien käyttöä varten tapahtuvan 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa 
lähetystoimintaa harjoittavan organisaation 
päätoimipaikka sijaitsee.

(1) Lähetystoimintaa harjoittavan 
organisaation toimesta tai sen valvonnassa 
ja vastuulla yksinomaisten uutis- ja 
ajankohtaisohjelmien alkuperäisen 
lähetyksen verkossa tarjottavan 
oheispalvelun yleisölle välittämisen ja 
saataville laittamisen sekä kyseisen 
verkossa tarjottavan oheispalvelun 
tarjoamisen, saataville laittamisen tai 
käytön edellytyksenä olevan tällaisten 
uutis- ja ajankohtaisohjelmien lähetysten 
toisintamisen katsotaan näiden toimintojen 
kannalta olennaisten tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien hankkimista ja hankittujen 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttöä 
varten tapahtuvan vain siinä jäsenvaltiossa, 
jossa lähetystoimintaa harjoittavan 
organisaation päätoimipaikka sijaitsee. 

(2) Määritettäessä 1 kohdassa 
vahvistetun alkuperämaan periaatteen 
soveltamisalaan kuuluvista oikeuksista 
maksettavan korvauksen määrää 
osapuolten on otettava huomioon kaikki 
verkossa tarjottavaan oheispalveluun 
liittyvät muuttujat, kuten palvelun 
ominaisuudet, yleisö ja kieliversio.

(2) Määritettäessä 1 kohdassa 
vahvistetun alkuperämaan periaatteen 
soveltamisalaan kuuluvista oikeuksista 
maksettavan korvauksen määrää 
osapuolten on otettava huomioon kaikki 
verkossa tarjottavaan oheispalveluun 
liittyvät muuttujat, kuten palvelun 
ominaisuudet, mukaan luettuna 
saatavuuden kesto verkossa, yleisö ja 
kaikki saatavissa olevat kieliversiot.
(2 a) Edellä olevan 2 kohdan säännökset 
eivät rajoita osapuolten vapautta sopia 
tietyistä menetelmistä tai kriteereistä 
alkuperämaan periaatteen 
soveltamisalaan kuuluvista oikeuksista 
maksettavan korvauksen määrän 
laskemiseksi, kuten lähetystoimintaa 
harjoittavan organisaation 
verkkopalvelusta saamiin tuloihin 
perustuvista menetelmistä ja kriteereistä.
(2 b) Edellä olevien 1 ja 2 kohdan 
säännökset eivät rajoita tekijänoikeutta ja 
mitään direktiivissä 2001/29/EY säädettyä 
oikeutta koskevien alueellisuuden ja 
sopimusvapauden periaatteiden 
soveltamista. Osapuolilla on näin ollen 
oikeus edelleen sopia 1 kohdassa 
tarkoitettujen oikeuksien käytön 
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rajoittamisesta edellyttäen, että kyseiset 
rajoitukset ovat unionin ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisia.
(2 c) Jäsenvaltiosta peräisin olevan 
televisio- tai radio-ohjelman alkuperäisen 
lähetyksen edelleenlähetys muihin 
jäsenvaltioihin tässä asetuksessa 
määritellyn verkossa tarjottavan 
oheispalvelun välityksellä on toteutettava 
sovellettavaa tekijänoikeutta, 
lähioikeuksia ja muuta aineistoa koskevia 
oikeuksia noudattaen sekä 
tekijänoikeuden omistajien, 
lähioikeuksien haltijoiden, muuta 
aineistoa koskevien oikeuksien haltijoiden 
ja edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien 
välisten yksittäisten tai kollektiivisten 
sopimusten perusteella.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla 3 artikla

Muiden oikeudenhaltijoiden kuin 
lähetystoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden edelleenlähetysoikeuksien 
käyttö

Muiden oikeudenhaltijoiden kuin 
lähetystoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden edelleenlähetysoikeuksien 
käyttö muutoin kuin kaapeleitse
(-1) Edelleenlähetysoikeus on 
yksinoikeus, johon on saatava 
tekijänoikeuden ja muiden lähioikeuksien 
haltijoiden lupa.

(1) Muut tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien haltijat kuin 
lähetystoimintaa harjoittavat organisaatiot 
voivat käyttää oikeuttaan, jonka nojalla 
lupa edelleenlähettämiseen voidaan antaa 
tai evätä vain 
yhteishallinnointiorganisaation 
välityksellä.

(1) Muiden tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien haltijoiden kuin 
lähetystoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden on käytettävä oikeuttaan, 
jonka nojalla pääsy 
edelleenlähetyspalveluihin 
hallinnoiduissa ympäristöissä sallitaan 
vain yhteishallinnointiorganisaation 
välityksellä.

(2) Jos oikeudenhaltija ei ole siirtänyt 1 
kohdassa tarkoitetun oikeuden 
hallinnointia 
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yhteishallinnointiorganisaatiolle, 
pidetään sitä 
yhteishallinnointiorganisaatiota 
oikeutettuna hallinnoimaan 
oikeudenhaltijan oikeuksia, joka valvoo 
samaan lajiin kuuluvia oikeuksia sen 
jäsenvaltion alueella, jolle 
edelleenlähetyspalvelun tarjoaja haluaa 
hankkia edelleenlähetysoikeudet.
(3) Jos tähän lajiin kuuluvia oikeuksia 
kyseessä olevan jäsenvaltion alueella 
hallinnoivia 
yhteishallinnointiorganisaatioita on useita, 
oikeudenhaltija voi itse valita 
yhteishallinnointiorganisaation, jonka 
tehtävänä oikeudenhaltijan oikeuksien 
hallinnointia on pidettävä. Jos 
oikeudenhaltija ei tällaisessa tilanteessa tee 
valintaa, se jäsenvaltio, jonka alueelle 
edelleenlähetyspalvelujen tarjoaja haluaa 
hankkia edelleenlähetysoikeudet, määrää 
yhteishallinnointiorganisaation, jonka 
tehtävänä oikeudenhaltijan oikeuksien 
hallinnointia on pidettävä.

(3) Jos tähän lajiin kuuluvia oikeuksia 
kyseessä olevan jäsenvaltion alueella 
hallinnoivia 
yhteishallinnointiorganisaatioita on useita, 
oikeudenhaltija voi itse valita 
yhteishallinnointiorganisaation, jonka 
tehtävänä oikeudenhaltijan oikeuksien 
hallinnointia on pidettävä. Jos 
oikeudenhaltija ei tällaisessa tilanteessa tee 
valintaa, se jäsenvaltio, jonka alueelle 
edelleenlähetyspalvelujen tarjoaja haluaa 
hankkia edelleenlähetysoikeudet, määrää 
yhteishallinnointiorganisaation, jonka 
tehtävänä oikeudenhaltijan oikeuksien 
hallinnointia on pidettävä.

(4) Oikeudenhaltijalla on oltava samat 
oikeudet ja velvoitteet, jotka johtuvat 
edelleenlähetyspalvelun tarjoajan ja sen 
yhteishallinnointiorganisaation välisestä 
sopimuksesta, jonka tehtävänä 
oikeudenhaltijan oikeuksien hallinnointia 
on pidettävä, kuin niillä 
oikeudenhaltijoilla, jotka ovat antaneet 
oikeuksiensa puolustamisen kyseisen 
yhteishallinnointiorganisaation 
tehtäväksi, ja oikeudenhaltijan on voitava 
vedota näihin oikeuksiinsa kyseessä 
olevan jäsenvaltion vahvistamassa 
määräajassa, jonka on oltava vähintään 
kolme vuotta oikeudenhaltijan teoksen tai 
muuta suojattua aineistoa sisältävän 
edelleenlähetyksen päivämäärästä.
(5) Jäsenvaltio voi säätää, että jos 
oikeudenhaltija antaa luvan teoksen tai 
muun suojatun aineiston alkuperäiseen 
lähetykseen kyseisen jäsenvaltion 
alueella, oikeudenhaltijan on katsottava 
suostuneen olemaan käyttämättä 
edelleenlähetystä koskevia oikeuksiaan 
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yksilöllisesti ja suostuneen oikeuksien 
käyttöön tämän asetuksen mukaisesti.

(5 a) Yhteishallinnointiorganisaatioiden 
on pidettävä yllä tietokantaa, jossa on 
tässä artiklassa tarkoitettujen 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hallinnointiin liittyviä tietoja, mukaan 
luettuina tiedot oikeudenhaltijasta, 
käyttötavasta, alueesta ja ajanjaksosta.
(5 b) Tätä asetusta sovellettaessa on myös 
mahdollista käyttää välittäjää ja estää 
neuvotteluasemien väärinkäyttö 
neuvoston direktiivin 93/83/ETY 11 
artiklan ja 12 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Ohjelmalähetysten hyödyntäminen 

edelleenlähetyksen välityksellä
Lähetystoimintaa harjoittavan 
organisaation alun perin yleisölle 
välittämään televisio- tai radio-ohjelmaan 
sisältyvien teosten tai muun suojatun 
aineiston edelleenlähetys on kyseisen 
ohjelman välittämistä yleisölle 
riippumatta siitä, käyttääkö 
edelleenlähetyspalvelun tarjoaja samaa 
vai eri tekniikkaa kuin alkuperäisessä 
lähettämisessä käytettiin, ja riippumatta 
siitä, tapahtuuko kyseinen edelleenlähetys 
alkuperäisen lähetyksen todellisella tai 
suunnitellulla vastaanottoalueella.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla

Ohjelmalähetysten hyödyntäminen 
suoran siirron menetelmän avulla 
Lähetystoiminnan harjoittajat, jotka 
lähettävät ohjelmasignaalinsa suoran 
siirron menetelmän avulla levittäjille, 
jotka ovat muita kuin kyseisiä 
lähetystoimintaa harjoittavia 
organisaatioita Bernin yleissopimuksen 
mukaisesti, yleisön vastaanotettavaksi, 
ovat tällaisten levittäjien kanssa yhteisesti 
vastuussa direktiivin 2001/29/EY 
3 artiklassa määritellystä yhdestä ja 
jakamattomasta yleisölle välittämisestä ja 
yleisön saataviin saattamisesta, jonka ne 
toteuttavat yhdessä. Tällaisten 
lähetystoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden ja tällaisten levittäjien 
on sen vuoksi saatava asianomaisilta 
oikeudenhaltijoilta lupa osallistua 
tällaisiin toimintoihin.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Siirtymäsäännökset
Verkossa tarjottavan oheispalvelun 
aikana tapahtuvan yleisölle välittämisen 
ja saataville laittamisen kannalta sekä 
verkossa tarjottavan oheispalvelun 
tarjoamisen, saataville laittamisen tai 
käytön edellytyksenä olevien lähetysten 
toisintamisen kannalta olennaisten 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttöä 
koskeviin sopimuksiin, jotka ovat 
voimassa [the date mentioned in Article 
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7(2), to be inserted by OPOCE ], 
sovelletaan 2 artiklaa [the date mentioned 
in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by 
OPOCE] alkaen, jos ne raukeavat 
kyseisen päivämäärän jälkeen.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio tarkastelee tätä asetusta 
uudelleen viimeistään [3 years after the 
date mentioned in Article 7(2) to be 
inserted by OPOCE] ja esittää Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tärkeimmistä uudelleentarkastelun aikana 
tehdyistä havainnoista.

(1) Komissio tarkastelee tätä asetusta 
uudelleen viimeistään [3 years after the 
date mentioned in Article 7(2) to be 
inserted by OPOCE] ja esittää Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tärkeimmistä uudelleentarkastelun aikana 
tehdyistä havainnoista. Kertomus on 
asetettava helposti ja tosiasiallisesti 
yleisön saataville.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki 1 kohdassa tarkoitetun 
kertomuksen laatimista varten tarvittavat 
tiedot.

(2) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle ajoissa ja täsmällisesti kaikki 
1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen 
laatimista varten tarvittavat tiedot.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Sitä sovelletaan [6 months following 
the day of its publication, to be inserted by 
OPOCE] alkaen.

(2) Sitä sovelletaan [18 months 
following the day of its publication, to be 
inserted by OPOCE] alkaen.


