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LYHYET PERUSTELUT 

Komission ehdotuksessa asetetaan verkkosisältöpalveluiden tarjoajille velvollisuus taata 

kuluttajille sisällön siirrettävyys, mikä mahdollistaa tietyssä asuinjäsenvaltiossa laillisesti 

hankitun digitaalisen sisällön viemisen toiseen jäsenvaltioon kuluttajien matkustaessa 

Euroopan unionin sisällä. Asetuksessa säädetään niin sanotusta oikeudellisesta fiktiosta, joka 

antaa tähän mahdollisuuden, ilman että kyseessä on olemassa olevien oikeuksien rikkominen. 

 

Ehdotukset sisämarkkinoiden vahvistamiseksi ja perusteettomien esteiden poistamiseksi ovat 

olennaisen tärkeitä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle. 

On kuitenkin otettava huomioon Euroopan audiovisuaalialan taloudellinen kestävyys, ja alan 

kulttuuritarjonnan monimuotoisuus on turvattava. Lisäksi on otettava huomioon 

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien suojelu sekä alueperiaate. 

Tämän vuoksi valmistelija pitää tärkeänä, ettei siirrettävyydellä vaaranneta näitä edellytyksiä 

eikä siirrettävyys muutu Euroopan unionissa rajatylittäväksi pääsyksi digitaalisiin sisältöihin. 

 

Soveltamisala 

 

Komissio esittää, että asetusta sovelletaan palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat tilaajille pääsyn 

sisältöihin rahallista maksua vastaan. 

Valmistelija on asiasta samaa mieltä ja kannattaa niiden palveluntarjoajien jättämistä 

asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jotka tarjoavat sisältöä ilman rahallista maksua. 

Palvelun maksuttomuus vaikuttaa tosiaankin riittämättömältä sen velvoitteen 

perustelemiseksi, että olisi varmennettava asuinpaikka ja näin täytettävä vaatimukset 

oikeudellisen fiktion soveltamisesta.  

Valmistelija pitää lisäksi tarpeellisena selventää, että yleisen maksun, kuten eräissä maissa 

yleisradiolupamaksun, maksamisessa ei ole kyse sopimuksesta tässä asetuksessa tarkoitetulla 

tavalla. 

 

Määritelmät 

 

Valmistelija katsoo, että on selvennettävä ”asuinjäsenvaltion” käsitettä, jottei jää tilaa 

lainsäädännölliselle epävarmuudelle. 

Asetuksessa olisi säädettävä riittävät kriteerit asuinpaikan määrittämiseksi yksiselitteisesti 

siirrettävyyden täytäntöönpanoa varten. 

Lisäksi valmistelija katsoo, että tietyn jäsenvaltion määrittäminen asuinpaikaksi on tehtävä 

yksiselitteisellä tavalla, jotta voidaan estää, että henkilö voi väittää asuinpaikakseen useampaa 

kuin yhtä jäsenvaltiota. 

 

Komission mukaan oleskelua muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa ei rajoiteta 

tiettyyn määrään päiviä. Valmistelija on samaa mieltä, koska hän katsoo, että muuten 

aiheutettaisiin vahinkoa niille kansalaisryhmille, joita asetus pääasiassa koskee. Selvien 

kriteerien säätäminen asuinpaikan määrittämiseksi riittää väärinkäytösten ja säännösten 

kiertämisen välttämiseksi. 

Valmistelija katsoo kuitenkin, että on täsmennettävä, että oleskelu toisessa jäsenvaltiossa voi 

johtua lomaan, työhön (kuten rajatyöntekijät) tai opiskeluun (kuten Erasmus-opiskelijat) 

liittyvistä syistä. 

Liiallisen valvonnan ja yksityisyyden loukkaamisen välttämiseksi valmistelija on samaa 

mieltä siitä, että palvelun käyttäjiä ei haluta saattaa jatkuvan seurannan alaisiksi. 
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Asuinpaikan varmentaminen 

 

Siirrettävyyden moitteettoman toimivuuden edellytys on käyttäjän tavanomaisen asuinpaikan 

määrittäminen selvästi. Muussa tapauksessa järjestelmä olisi avoin väärinkäytöksille ja antaisi 

mahdollisuuden voimassa olevien tekijänoikeussäännösten kiertämiselle. 

 

Jotta käytössä olisi selkeät ja tehokkaat välineet, valmistelija ehdottaa tiettyjä kriteerejä 

asuinpaikan määrittämiseksi. Lisäksi hän ehdottaa, että komissio laatii delegoidussa 

säädöksessä tarkemman luettelon kuultuaan kuluttajien ja toimialan edustajia. 

Varmennuskeinojen ja -välineiden on oltava tehokkaita mutta oikeasuhteisia päämäärään 

nähden, jotta ei kerätä tietoja, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä, eikä niistä saa 

aiheutua liiallista rasitetta käyttäjille. 

 

Asuinpaikan varmentaminen tapahtuu palvelun tilaushetkenä, mutta se tehdään myös 

myöhemmin, jotta varmistetaan, että muutoksia ei ole tullut, ja se tehdään silloin tällöin mutta 

ei jatkuvasti, jotta vältetään riski liian tunkeilevasta seurannasta. 

 

Vaihtoehto maksuttomien palveluiden tarjoajille 

 

Ilman rahallista maksua palveluja tarjoavat olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 

ulkopuolelle. 

Valmistelija katsoo kuitenkin, että niille olisi annettava mahdollisuus halutessaan kuulua 

asetuksen soveltamisalaan ja näin ollen taata käyttäjilleen siirrettävyys ns. oikeudellisen 

fiktion perusteella. 

Tällaisessa tapauksessa niiden olisi sovellettava kaikkia asetuksen säännöksiä ja otettava 

käyttöön käyttäjän asuinpaikan varmennusjärjestelmä pyrkien samaan selvyyteen ja 

varmuuteen kuin ne palveluntarjoajat, jotka vastaanottavat rahallisen maksun. Tämä edellytys 

on olennaisen tärkeä, jotta vältetään tilanteet, joissa digitaalisen sisällön oikeudenhaltijat 

joutuvat väärinkäytösten kohteeksi ja heille aiheutuu taloudellista vahinkoa. 
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TARKISTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Koska sisämarkkinat kattavat 

alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja, ja 

perustuvat muun muassa palveluiden ja 

ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, on 

tarpeen säätää siitä, että kuluttajat voivat 
käyttää verkkosisältöpalveluita, joissa 

tarjotaan saataville sisältöä esimerkiksi 

musiikin, pelien, elokuvien tai 

urheilutapahtumien muodossa paitsi 

asuinjäsenvaltiossaan myös silloin, kun he 

ovat tilapäisesti jossakin muussa unionin 

jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi olisi 

poistettava esteet, jotka haittaavat tällaisten 

verkkosisältöpalveluiden saantia ja käyttöä 

valtioiden rajojen yli. 

(1) Sujuvan verkkosisältöpalveluihin 

pääsyn takaaminen kuluttajille kaikkialla 

Euroopan unionissa asuinjäsenvaltiossa 

tehdyn tilaussopimuksen perusteella on 

sisämarkkinoiden toteuttamisen sekä 

henkilöiden ja tavaroiden vapaan 

liikkuvuuden periaatteiden tehokkaan 

täytäntöönpanon ja näin ollen 

eurooppalaisen identiteetin ja 

kansalaisuuden kehityksen kannalta 

tärkeä tekijä. Kuluttajien olisi voitava 
käyttää verkkosisältöpalveluita, joissa 

tarjotaan saataville sisältöä esimerkiksi 

musiikin, pelien, elokuvien tai 

urheilutapahtumien muodossa paitsi 

asuinjäsenvaltiossaan myös silloin, kun he 

ovat tilapäisesti jossakin muussa unionin 

jäsenvaltiossa esimerkiksi työasioissa, 

vapaa-ajallaan tai opiskelemassa. Tämän 

vuoksi olisi poistettava esteet, jotka 

haittaavat tällaisten 

verkkosisältöpalveluiden saantia ja käyttöä 

valtioiden rajojen yli tällaisissa 

tapauksissa. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Tekniikan kehitys on johtanut 

kannettavien laiteiden, kuten tablettien ja 

(2) Tekniikan ja innovatiivisten 

palveluiden kehitys on johtanut 
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älypuhelinten, yleistymiseen ja tehnyt 

verkkosisältöpalveluiden käytön yhä 

helpommaksi, kun nämä palvelut ovat 

kuluttajien saatavilla heidän sijainnistaan 

riippumatta. Sisällön ja innovatiivisten 

sisältöpalveluiden saannin kysyntä on 

kuluttajien keskuudessa nopeassa kasvussa 

kuluttajien kotimaan lisäksi myös silloin, 

kun he oleskelevat tilapäisesti jossakin 

muussa unionin jäsenvaltiossa. 

kannettavien laiteiden, kuten tablettien ja 

älypuhelinten, yleistymiseen ja tehnyt 

verkkosisältöpalveluiden käytön yhä 

helpommaksi, kun nämä palvelut ovat 

kuluttajien saatavilla heidän sijainnistaan 

riippumatta. Sisällön ja innovatiivisten 

sisältöpalveluiden saannin kysyntä on 

kuluttajien keskuudessa nopeassa kasvussa. 

Tämä koskee sekä tilanteita, joissa 

kuluttajat ovat asuinjäsenvaltioissaan, 

että tilanteita, joissa he oleskelevat 

tilapäisesti jossakin muussa unionin 

jäsenvaltiossa, ja tästä on etua 

sisämarkkinoiden kuluttajille. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Kuluttajat ovat yhä useammin 

osapuolina palveluntarjoajien kanssa 

tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka 

koskevat verkkosisältöpalveluiden 

tarjontaa. Kun kuluttajat oleskelevat 

tilapäisesti jossakin muussa unionin 

jäsenvaltiossa, he eivät kuitenkaan 

useinkaan voi saada ja käyttää niitä 

verkkosisältöpalveluita, joihin he ovat 

kotimaassaan hankkineet käyttöoikeuden. 

(3) Kuluttajat ovat yhä useammin 

osapuolina palveluntarjoajien kanssa 

tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka 

koskevat verkkosisältöpalveluiden 

tarjontaa. Kun kuluttajat oleskelevat 

tilapäisesti jossakin muussa unionin 

jäsenvaltiossa, he eivät kuitenkaan 

useinkaan voi jatkaa niiden 

verkkosisältöpalveluiden saamista ja 

käyttöä, joihin he ovat 

asuinjäsenvaltiossaan hankkineet 

käyttöoikeuden, mikä rajoittaa heidän 

oikeuttaan käyttää verkkopalveluja ja voi 

aiheuttaa heille haittaa. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Monet esteet haittaavat näiden 

palveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka 

oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa 

(4) Monet esteet haittaavat näiden 

palveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka 

oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa 
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jäsenvaltiossa. Tiettyihin 

verkkopalveluihin kuuluu sisältöä, kuten 

musiikkia, pelejä tai elokuvia, joka on 

suojattu unionin lainsäädännön mukaisella 

tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla. 

Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän 

siirrettävyyden esteet ovat erityisesti 

lähtöisin siitä, että tekijänoikeudella ja/tai 

lähioikeuksilla suojatun sisällön, kuten 

audiovisuaalisten teosten, lähetysoikeudet 

on usein lisensoitu alueellisesti, sekä siitä, 

että verkkopalveluiden tarjoajat voivat 

valintansa mukaan palvella vain tiettyjä 

markkinoita. 

jäsenvaltiossa. Tiettyihin 

verkkopalveluihin kuuluu sisältöä, kuten 

musiikkia, pelejä tai elokuvia, joka on 

suojattu unionin lainsäädännön mukaisella 

tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla. 

Verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän 

siirrettävyyden esteet ovat erityisesti 

lähtöisin siitä, että tekijänoikeudella ja/tai 

lähioikeuksilla suojatun sisällön, kuten 

audiovisuaalisten teosten, lähetysoikeudet 

on usein lisensoitu alueellisesti, sekä siitä, 

että verkkopalveluiden tarjoajat voivat 

valintansa mukaan palvella vain tiettyjä 

markkinoita. Alueellisilla lisensseillä on 

kuitenkin tärkeä tehtävä unionin eri 

markkinoille sovitettujen 

kulttuurisisältöjen rahoittamisessa ja 

tuottamisessa erityisesti audiovisuaalisten 

sisältöjen ja elokuvien osalta, minkä 

vuoksi alueelliset lisenssit edistävät 

merkittävästi Euroopan kulttuurista 

monimuotoisuutta. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Tämän vuoksi 

verkkosisältöpalveluita markkinoidaan yhä 

enemmän paketteina, joissa ei voida 

erotella tekijänoikeudella ja/tai 

lähioikeuksilla suojaamatonta sisältöä 

sisällöstä, joka on suojattu 

tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla, 

ilman että kuluttajille tarjottavan palvelun 

arvo merkittävästi pienentyy. Tämä koskee 

erityisesti suosituinta sisältöä, kuten 

urheilutapahtumia tai muita tapahtumia, 

jotka ovat erittäin merkittäviä kuluttajille. 

Jotta palveluntarjoajat voivat antaa 

kuluttajille täyden pääsyn 

verkkosisältöpalveluihinsa, on 

välttämätöntä, että tämän asetuksen piiriin 

sisällytetään myös tällainen 

verkkosisältöpalveluissa käytettävä sisältö, 

(6) Tämän vuoksi 

verkkosisältöpalveluita markkinoidaan yhä 

enemmän paketteina, joissa ei voida 

erotella tekijänoikeudella ja/tai 

lähioikeuksilla suojaamatonta sisältöä 

sisällöstä, joka on suojattu 

tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla, 

ilman että kuluttajille tarjottavan palvelun 

arvo merkittävästi pienentyy. Tämä koskee 

erityisesti suosituinta sisältöä, kuten 

urheilutapahtumia tai muita tapahtumia, 

jotka ovat erityisen merkittäviä kuluttajille. 

Jotta palveluntarjoajat voivat antaa 

kuluttajille täyden pääsyn 

verkkosisältöpalveluihinsa heidän 

oleskellessaan tilapäisesti jossakin 

muussa jäsenvaltiossa kuin 

asuinjäsenvaltiossaan, on välttämätöntä, 
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ja näin ollen myös, että asetusta sovelletaan 

direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettuihin 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin sekä 

yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin 

kokonaisuudessaan. 

että tämän asetuksen piiriin sisällytetään 

myös tällainen verkkosisältöpalveluissa 

käytettävä sisältö, ja näin ollen myös, että 

asetusta sovelletaan direktiivissä 

2010/13/EU tarkoitettuihin 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin sekä 

yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin 

kokonaisuudessaan. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Tämän asetuksen tavoitteena onkin 

mukauttaa oikeudellisia puitteita, jotta 

varmistetaan, että oikeuksien lisensointi ei 

enää estä verkkosisältöpalveluiden 

siirrettävyyttä unionissa ja että rajatylittävä 

siirrettävyys voidaan taata. 

(12) Tämän asetuksen tavoitteena onkin 

mukauttaa oikeudellisia puitteita 

tehokkaan mekanismin pohjalta, jotta 

varmistetaan, että oikeuksien lisensointi ei 

enää estä verkkosisältöpalveluiden 

siirrettävyyttä unionissa ja että rajatylittävä 

siirrettävyys voidaan taata ilman tilaajalle 

aiheutuvia lisäkustannuksia. Rajatylittävä 

siirrettävyys olisi erotettava selvästi 

avoimesta rajatylittävästä saatavuudesta. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Jotta vältetään sekä 

epäjohdonmukaisuus verotusalan 

nykyisiin sääntöihin nähden että 

suhteeton hallinnollinen taakka, tällä 

asetuksella ei saisi vaikuttaa minkään 

verotukseen liittyvän säännöksen 

soveltamiseen. 
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Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Tätä asetusta olisi tämän vuoksi 

sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita 

palveluntarjoaja hankittuaan 

oikeudenhaltijoilta asiaankuuluvat oikeudet 

tietylle alueelle, tarjoaa tilaajilleen 

sopimuspohjalta millä hyvänsä keinoin, 

myös virtaustoistona, verkkolatauksena tai 

jollakin muulla tekniikalla, joka 

mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen. 

Tässä asetuksessa tarkoitetuksi 

sopimukseksi verkkosisältöpalveluiden 

tarjonnasta ei pitäisi katsoa 

rekisteröitymistä sisältöilmoitusten saajaksi 

tai pelkkää html-evästeiden hyväksymistä. 

(13) Tätä asetusta olisi tämän vuoksi 

sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita 

palveluntarjoaja hankittuaan 

oikeudenhaltijoilta asiaankuuluvat oikeudet 

tietylle alueelle, tarjoaa tilaajilleen 

sopimuspohjalta millä hyvänsä keinoin, 

myös virtaustoistona, verkkolatauksena tai 

jollakin muulla tekniikalla, joka 

mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen 

verkossa. Tässä asetuksessa tarkoitetuksi 

sopimukseksi verkkosisältöpalveluiden 

tarjonnasta ei pitäisi katsoa 

rekisteröitymistä sisältöilmoitusten saajaksi 

tai pelkkää html-evästeiden hyväksymistä. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Tätä asetusta olisi sovellettava 

ainoastaan verkkosisältöpalveluihin, jotka 

tilaajat voivat tosiasiallisesti saada ja joita 

he voivat käyttää asuinjäsenvaltiossaan 

ilman rajoitusta tiettyyn paikkaan, sillä ei 

ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta 

siirrettävien palveluiden tarjoamista 

valtioiden rajojen yli, jos ne eivät tarjoa 

siirrettäviä palveluita kotimaassaankaan. 

(15) Tätä asetusta olisi sovellettava 

ainoastaan verkkosisältöpalveluihin, jotka 

tilaajat voivat tosiasiallisesti saada ja joita 

he voivat käyttää asuinjäsenvaltiossaan 

ilman rajoitusta tiettyyn paikkaan, sillä ei 

ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta 

siirrettävien palveluiden tarjoamista 

valtioiden rajojen yli, jos ne eivät tarjoa 

siirrettäviä palveluita tilaajan 

asuinjäsenvaltiossakaan. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 
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(16) Tätä asetusta olisi sovellettava 

verkkosisältöpalveluihin, joita tarjotaan 

rahallista maksua vastaan. Tällaisten 

palveluiden tarjoajat pystyvät tarkistamaan 

tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Olisi 

katsottava, että oikeus käyttää 

verkkosisältöpalvelua on hankittu 

rahallisella maksulla riippumatta siitä, 

onko tällainen maksu suoritettu suoraan 

verkkosisältöpalvelun tarjoajalle vaiko 

toiselle osapuolelle, kuten toimittajalle, 

joka tarjoaa televiestintäpalvelun ja toisen 

toimittajan toteuttaman 

verkkosisältöpalvelun yhdistelmän. 

(16) Tätä asetusta olisi sovellettava 

verkkosisältöpalveluihin, joita tarjotaan 

rahallista maksua vastaan. Tällaisten 

palveluiden tarjoajat pystyvät tarkistamaan 

tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Olisi 

katsottava, että oikeus käyttää 

verkkosisältöpalvelua on hankittu 

rahallisella maksulla riippumatta siitä, 

onko tällainen maksu suoritettu suoraan 

verkkosisältöpalvelun tarjoajalle vaiko 

toiselle osapuolelle, kuten toimittajalle, 

joka tarjoaa televiestintäpalvelun ja toisen 

toimittajan toteuttaman 

verkkosisältöpalvelun yhdistelmän. 

Yleisradiolupamaksun kaltaisen yleisen 

pakollisen maksun suorittamista ei pitäisi 

katsoa verkkosisältöpalvelun 

vastaanottamista koskevaksi rahalliseksi 

maksuksi. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Verkkosisältöpalvelut, jotka 

tarjotaan ilman rahallista maksua, kuuluvat 

myös tämän asetuksen soveltamisalaan 

siinä määrin kuin tarjoajat varmistavat 

tilaajiensa asuinjäsenvaltion. 

Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan 

ilman rahallista maksua ja joiden tarjoajat 

eivät varmista tilaajiensa 

asuinjäsenvaltiota, olisi jätettävä tämän 

asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, 

sillä niiden sisällyttäminen tämän 

asetuksen soveltamisalaan merkitsisi suurta 

muutosta tällaisten palveluiden 

toimittamistapaan ja aiheuttaisi 

kohtuuttomia kustannuksia. 

Varmennettaessa tilaajan 

asuinjäsenvaltiota olisi tukeuduttava 

esimerkiksi tietoihin asuinjäsenvaltiossa 

tarjottavia muita palveluita koskevan 

lupamaksun maksamisesta, internet- tai 

puhelinyhteyttä koskevaan sopimukseen, 

(17) Sellaisten verkkosisältöpalveluiden 

tarjoajilla, jotka tarjotaan ilman rahallista 

maksua, olisi oltava mahdollisuus kuulua 

tämän asetuksen soveltamisalaan siinä 

määrin kuin tarjoajat varmistavat 

tilaajiensa asuinjäsenvaltion. 

Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan 

ilman rahallista maksua ja joiden tarjoajat 

eivät varmista tilaajiensa 

asuinjäsenvaltiota, olisi jätettävä tämän 

asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, 

sillä niiden sisällyttäminen tämän 

asetuksen soveltamisalaan merkitsisi suurta 

muutosta tällaisten palveluiden 

toimittamistapaan ja aiheuttaisi 

kohtuuttomia kustannuksia. Jos kyseiset 

palveluntarjoajat turvautuvat tähän 

vaihtoehtoon, niiden on noudatettava 

samoja velvoitteita kuin tässä asetuksessa 

on säädetty rahallista maksua vastaan 

tarjottavien verkkosisältöpalveluiden 
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IP-osoitteeseen tai muuhun 

varmennuskeinoon, jos tarjoaja voi niiden 

avulla saada kohtuullisen varmuuden 

tilaajiensa asuinjäsenvaltiosta. 

tarjoajille. Lisäksi niiden olisi ilmoitettava 

tilaajille, asianomaisille tekijänoikeuden 

ja lähioikeuksien haltijoille ja kaikkien 

muiden verkkosisältöpalveluissa olevan 

sisällön kannalta merkityksellisten 

oikeuksien haltijoille päätöksestään valita 

kyseinen vaihtoehto. Tällaiset tiedot 

voitaisiin antaa tarjoajan 

verkkosivustolla. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Verkkosisältöpalveluiden 

rajatylittävän siirrettävyyden 

varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että 

verkkosisältöpalveluiden tarjoajat antavat 

käyttäjille mahdollisuuden käyttää palvelua 

jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti 

oleskelevat, tarjoamalla saataville saman 

sisällön, samalla laitevalikoimalla ja -

määrällä, samalla käyttäjämäärälle ja 

samoin toimintein, jotka tarjotaan 

asuinjäsenvaltiossa. Tämä velvoite on 

pakollinen, joten osapuolet eivät voi sulkea 

sitä pois, poiketa siitä tai muuttaa sen 

vaikutusta. Kaikki palveluntarjoajan 

toimet, joilla estettäisiin käyttäjää saamasta 

palvelu tai käyttämästä sitä oleskellessaan 

tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa, 

esimerkiksi siten, että palvelun toiminteita 

tai laatua rajoitettaisiin, merkitsisi 

verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän 

siirrettävyyden mahdollistamista koskevan 

velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen 

tämän asetuksen vastaista. 

(18) Jäljempänä 3 artiklan 1 kohdassa 

asetetun velvoitteen noudattamiseksi 

verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän 

siirrettävyyden varmistamiseksi on tarpeen 

edellyttää, että verkkosisältöpalveluiden 

tarjoajat antavat käyttäjille mahdollisuuden 

käyttää palvelua jäsenvaltiossa, jossa he 

tilapäisesti oleskelevat, tarjoamalla heidän 

saatavilleen saman sisällön, samalla 

laitevalikoimalla ja -määrällä, samalle 

käyttäjämäärälle ja samoin toimintein, 

jotka tarjotaan asuinjäsenvaltiossa. Tämä 

velvoite on pakollinen, joten osapuolet 

eivät voi sulkea sitä pois, rajoittaa sitä, 

poiketa siitä tai muuttaa sen vaikutusta. 

Kaikki palveluntarjoajan toimet, joilla 

estettäisiin käyttäjää saamasta palvelu tai 

käyttämästä sitä oleskellessaan tilapäisesti 

muussa jäsenvaltiossa kuin 

asuinjäsenvaltiossaan, esimerkiksi siten, 

että palvelun toiminteita tai toimituslaatua 

rajoitettaisiin, merkitsisi 

verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän 

siirrettävyyden mahdollistamista koskevan 

velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen 

tämän asetuksen vastaista. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Jos edellytettäisiin, että 

verkkosisältöpalvelu toimitetaan 

tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin 

asuinjäsenvaltiossa oleskeleville tilaajille 

samanlaatuisena kuin asuinjäsenvaltiossa, 

voitaisiin aiheuttaa palveluntarjoajille ja 

näin ollen lopulta myös tilaajille suuria 

kustannuksia. Tämän vuoksi ei ole 

aiheellista edellyttää tässä asetuksessa, että 

verkkosisältöpalvelun tarjoajan olisi 

toteutettava toimenpiteitä, jolla 

varmistettaisiin tällaisten palveluiden 

toimituslaatu sen laatutason ylitse, joka on 

saatavilla tilaajan valitseman paikallisen 

verkkoyhteyden kautta tilaajan oleskellessa 

tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. 

Tällaisissa tapauksissa palvelun tarjoaja ei 

ole vastuussa palvelun toimittamisen 

heikommasta laadusta. Jos tarjoaja 

kuitenkin selkeästi sitoutuu takaamaan 

tietyn toimituslaadun tilaajille, jotka 

tilapäisesti oleskelevat toisessa 

jäsenvaltioissa, tällainen sopimus sitoo 

tarjoajaa. 

(19) Palveluntarjoajien olisi 

varmistettava, että tilaajat saavat 

asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, 

joiden mukaisesti he voivat nauttia 

verkkosisältöpalveluista muissa 

jäsenvaltioissa kuin omassa 

asuinjäsenvaltiossaan. Jos edellytettäisiin, 

että verkkosisältöpalvelu toimitetaan 

tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin 

asuinjäsenvaltiossa oleskeleville tilaajille 

samanlaatuisena kuin asuinjäsenvaltiossa, 

voitaisiin aiheuttaa palveluntarjoajille ja 

näin ollen lopulta myös tilaajille suuria 

kustannuksia. Tämän vuoksi vaikka tässä 

asetuksessa ei aseteta suhteettomia 

vaatimuksia tällaisten palveluiden saman 

toimituslaadun takaamisesta sen 

laatutason ylitse, joka on saatavilla tilaajan 

valitseman paikallisen verkkoyhteyden 

kautta tilaajan oleskellessa tilapäisesti 

toisessa jäsenvaltiossa, 

verkkosisältöpalveluiden tarjoajien olisi 

ilmoitettava tilaajille etukäteen 

toimituslaadun mahdollisista tai koetuista 

potentiaalisista vaihteluista, kun sisältö 

on saatavilla muussa jäsenvaltiossa kuin 

asuinjäsenvaltiossa. Tällaiset tiedot olisi 

annettava tarjoajan verkkosivustolla. 

Tällaisissa tapauksissa palvelun tarjoaja ei 

ole vastuussa palvelun toimittamisen 

heikommasta laadusta, jos syynä siihen 

voidaan pitää objektiivisia seikkoja, kuten 

riittämätöntä kansallista infrastruktuuria. 

Lisäksi jos tarjoaja selkeästi sitoutuu 

takaamaan tietyn toimituslaadun tilaajille, 

jotka tilapäisesti oleskelevat toisessa 

jäsenvaltioissa, tällainen sopimus sitoo 

tarjoajaa. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(20) Jotta varmistetaan, että 

verkkosisältöpalveluiden tarjoajat 

noudattavat velvoitetta, jonka mukaan 

niiden on tarjottava palveluidensa 

rajatylittävä siirrettävyys ilman tähän 

liittyvien oikeuksien hankkimista toisessa 

jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää, että niillä 

palveluntarjoajilla, jotka laillisesti tarjoavat 

verkkosisältöpalveluita tilaajien 

asuinjäsenvaltiossa, on oikeus tarjota 

tällaisia palveluita kyseisille tilaajille, kun 

he oleskelevat tilapäisesti toisessa 

jäsenvaltiossa. Tähän olisi päästävä 

säädöksellä, jonka mukaan tällaisen 

verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja 

käytön olisi katsottava tapahtuvan tilaajan 

asuinjäsenvaltiossa. 

(20) Jotta varmistetaan, että 

verkkosisältöpalveluiden tarjoajat 

noudattavat velvoitetta, jonka mukaan 

niiden on tarjottava palveluidensa 

rajatylittävä siirrettävyys ilman tähän 

liittyvien oikeuksien hankkimista toisessa 

jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää, että niillä 

palveluntarjoajilla, jotka laillisesti tarjoavat 

verkkosisältöpalveluita tilaajien 

asuinjäsenvaltiossa, on oikeus tarjota 

tällaisia palveluita kyseisille tilaajille, kun 

he oleskelevat tilapäisesti toisessa 

jäsenvaltiossa. Tähän olisi päästävä 

säädöksellä, jonka mukaan tällaisen 

verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja 

käytön olisi katsottava tapahtuvan tilaajan 

asuinjäsenvaltiossa. Tämä asetus ja 

etenkään oikeudellinen mekanismi, joka 

sijoittaa verkkosisältöpalvelun tarjonnan, 

saannin ja käytön tilaajan 

asuinjäsenvaltioon, eivät estä 

palveluntarjoajaa tarjoamasta toisessa 

jäsenvaltiossa tilapäisesti oleskelevalle 

tilaajalle verkkosisältöpalvelua, jota 

tarjoaja tarjoaa kyseisessä toisessa 

jäsenvaltiossa. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Palveluntarjoajia ei pitäisi asettaa 

vastuuseen minkään sellaisen 

sopimuslausekkeen rikkomisesta, joka on 

vastoin velvoitetta, jonka mukaan niiden 

mahdollistettava tilaajilleen palvelun 

käyttäminen jäsenvaltiossa, jossa tilaajat 

tilapäisesti oleskelevat. Tämän vuoksi 

sopimuslausekkeiden, joilla estetään tai 

rajoitetaan verkkosisältöpalveluiden 

rajatylittävää siirrettävyyttä olisi oltava 

(22) Verkkosisältöpalveluiden tarjoajia 

ei pitäisi asettaa vastuuseen minkään 

sellaisen sopimuslausekkeen rikkomisesta, 

joka on vastoin velvoitetta, jonka mukaan 

niiden on mahdollistettava tilaajilleen 

palvelun käyttäminen jäsenvaltiossa, jossa 

tilaajat tilapäisesti oleskelevat. Tämän 

vuoksi sopimuslausekkeiden, joilla 

estetään tai rajoitetaan tällaisten 

verkkosisältöpalveluiden siirrettävyyttä 

unionissa olisi oltava 
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täytäntöönpanokelvottomia. täytäntöönpanokelvottomia. 

Verkkosisältöpalveluiden tarjoajien ja 

näiden palveluiden tarjoamiseen liittyvien 

oikeuksien haltijoiden ei pitäisi voida 

kiertää tämän asetuksen soveltamista 

valitsemalla jonkin kolmannen maan lain 

laiksi, jota on sovellettava niiden välisiin 

sopimuksiin taikka tarjoajien ja tilaajien 

välisiin sopimuksiin. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 a) Asuinjäsenvaltio pitää sisällään, 

että tilaajalla on kyseisessä jäsenvaltiossa 

tosiasiallinen ja vakinainen asuinpaikka, 

johon hän palaa säännöllisesti. Tässä 

asetuksessa katsotaan, että tilaajalla on 

vain yksi asuinjäsenvaltio. 

Verkkosisältöpalveluiden tarjoajien olisi 

otettava huomioon, että kyseisen tarjoajan 

tämän asetuksen mukaisesti varmentama 

ja todentama asuinjäsenvaltio on ainoa 

asuinjäsenvaltio. Tarjoajia ei pitäisi 

velvoittaa varmentamaan, ovatko niiden 

tilaajat verkkosisältöpalveluiden tilaajia 

myös toisessa jäsenvaltiossa. 

 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Palveluntarjoajien olisi 

varmistettava, että tilaajat saavat 

asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, 

joiden mukaisesti he voivat nauttia 

verkkosisältöpalveluista muissa 

jäsenvaltioissa kuin omassa 

asuinjäsenvaltiossaan. Asetuksen mukaan 

(23) On olennaisen tärkeää, että 

palveluntarjoajat varmistavat, että tilaajat 

saavat asianmukaisesti tietoa 

edellytyksistä, joiden mukaisesti he voivat 

nauttia verkkosisältöpalveluista muissa 

jäsenvaltioissa kuin omassa 

asuinjäsenvaltiossaan. Asetuksessa 
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oikeudenhaltijat voivat edellyttää, että 

palveluntarjoaja hyödyntää keinoja, joilla 

varmistetaan, että verkkosisältöpalvelu 

tarjotaan tämän asetuksen mukaisesti. On 

kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaiset 

edellytettävät varmistuskeinot ovat 

kohtuullisia eivätkä ne mene pidemmälle 

kuin mikä on tarpeen niiden tarkoituksen 

täyttämiseksi. Esimerkkejä tarvittavista 

teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä 

voivat olla IP-osoitteen otanta sijainnin 

jatkuvan seurannan sijaan, avoin 

tiedottaminen varmennuksen menetelmistä 

ja tarkoituksesta sekä soveltuvat 

turvatoimenpiteet. Kun muistetaan, että 

varmennuksen käyttötarkoituksen kannalta 

merkityksellistä ei ole sijainti vaan se 

jäsenvaltio, jossa tilaaja saa palvelun, 

tarkkoja sijaintitietoja ei pitäisi tätä 

tarkoitusta varten kerätä eikä käsitellä. 

Vastaavasti jos tilaajan todentaminen 

riittää tarjottavan palvelun toimittamiseksi, 

ei pitäisi edellyttää tilaajan tunnistamista. 

palveluntarjoaja velvoitetaan 

hyödyntämään keinoja, joilla varmistetaan, 

että verkkosisältöpalvelu tarjotaan tämän 

asetuksen mukaisesti. On kuitenkin tarpeen 

varmistaa, että tällaiset edellytettävät 

varmistuskeinot ovat kohtuullisia, 

tunkeilemattomia ja oikeasuhteisia 
eivätkä ne mene pidemmälle kuin mikä on 

ehdottomasti tarpeen niiden tarkoituksen 

täyttämiseksi. Nämä keinot eivät 

myöskään saisi aiheuttaa liiallista 

rasitetta tilaajille. Palveluntarjoaja voi itse 

3 b artiklassa tarkoitetun luettelon 

perusteella päättää, mitä 

varmennuskeinoja se soveltaa. 

Esimerkkejä tarvittavista teknisistä ja 

organisatorisista toimenpiteistä voivat olla 

avoin tiedottaminen varmennuksen 

menetelmistä ja tarkoituksesta sekä 

soveltuvat turvatoimenpiteet. Kun 

muistetaan, että varmennuksen 

käyttötarkoituksen kannalta 

merkityksellistä ei ole tietty sijainti tai 

tietty jäsenvaltio vaan se, onko sisältö 

saatavilla asuinjäsenvaltiossa vai ei, 

tarkkoja sijaintitietoja ei pitäisi tätä 

tarkoitusta varten kerätä eikä käsitellä. 

Vastaavasti jos tilaajan todentaminen 

riittää tarjottavan palvelun toimittamiseksi, 

ei pitäisi edellyttää tilaajan tunnistamista. 

Palveluntarjoajan ei pitäisi jäljittää 

tilaajan täsmällistä sijaintia IP-

osoitteeseen perustuvan otannan avulla 

eikä muilla maantieteellisen 

paikannuksen keinoilla. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 a) Tilaajan olisi palvelun 

tilaushetkenä voitava saada käyttöönsä 

asuinjäsenvaltiota koskevat varmennetut 
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ja rekisteröidyt tiedot. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 b) Tätä asetusta sovellettaessa 

kuluttaja voi esittää tavanomaiseksi 

asuinpaikakseen vain yhden jäsenvaltion.  

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 c) Tarjoajan, joka on määrittänyt 

asuinjäsenvaltion tämän asetuksen 

mukaisesti, olisi voitava olettaa tätä 

asetusta sovellettaessa, että varmennettu 

asuinjäsenvaltio on tilaajan ainoa 

asuinjäsenvaltio. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 d) Tekniikan kehityksen ja erityisesti 

toimialan ja kuluttajien tarpeiden 

asianmukaiseksi huomioon ottamiseksi 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 

luetteloa keinoista tilaajan 

asuinjäsenvaltion varmentamiseksi. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
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valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 

että nämä kuulemiset toteutetaan 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa1 a vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 

erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua 

komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

 _________________ 

 1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

tunnustetut periaatteet. Näin ollen tätä 

asetusta olisi tulkittava ja sovellettava 

tällaisten oikeuksien ja periaatteiden 

mukaisesti, joita ovat erityisesti oikeus 

nauttia yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioitusta, oikeus henkilötietojen 

suojaan, ilmaisunvapaus ja 

elinkeinovapaus. Kaikessa tämän asetuksen 

nojalla tapahtuvassa henkilötietojen 

käsittelyssä olisi kunnioitettava 

perusoikeuksia, myös Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista 

oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen 

suojaan, ja sen on tapahduttava direktiivien 

95/46/EY27 ja 2002/58/EY28 mukaisesti. 

(24) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

tunnustetut periaatteet. Näin ollen tätä 

asetusta olisi tulkittava ja sovellettava 

tällaisten oikeuksien ja periaatteiden 

mukaisesti, joita ovat erityisesti oikeus 

nauttia yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioitusta, oikeus henkilötietojen 

suojaan, omistusoikeus, mukaan luettuina 

teollis- ja tekijänoikeudet, ilmaisunvapaus 

ja elinkeinovapaus. Kaikessa tämän 

asetuksen nojalla tapahtuvassa 

henkilötietojen käsittelyssä olisi 

kunnioitettava perusoikeuksia, myös 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 

8 artiklan mukaista oikeutta nauttia 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja 

oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen on 
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Palveluntarjoajien on erityisesti 

varmistettava, että kaikki tämän asetuksen 

nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely 

on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn 

tavoitteen saavuttamiseksi. 

tapahduttava direktiivien 95/46/EY27 ja 

2002/58/EY28 mukaisesti. 

__________________ __________________ 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 

lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 

281, 23.11.1995, s. 31–50). 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 

lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

(EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31–50). 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 

heinäkuuta 2002, henkilötietojen 

käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 

sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 

viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 

201, 31.7.2002, s. 37), sellaisena kuin se on 

muutettuna direktiiveillä 2006/24/EY ja 

2009/136/EY. 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 

heinäkuuta 2002, henkilötietojen 

käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 

sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 

viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 

201, 31.7.2002, s. 37), sellaisena kuin se on 

muutettuna direktiiveillä 2006/24/EY ja 

2009/136/EY. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen 

toimintatapa, jolla varmistetaan, että 

verkkosisältöpalveluiden tilaajat voivat 

unionissa saada ja käyttää tällaisia 

palveluita oleskellessaan tilapäisesti 

jossakin jäsenvaltiossa. 

Tällä asetuksella otetaan käyttöön 

oikeudelliset puitteet, joilla varmistetaan, 

että verkkosisältöpalveluiden tilaajat voivat 

unionissa saada ja käyttää tällaisia 

palveluita oleskellessaan tilapäisesti 

muussa jäsenvaltiossa kuin 

asuinjäsenvaltiossaan, samalla kun 

kunnioitetaan saatavilla olevaa ja 

käytettyä sisältöä koskevaa tekijänoikeutta 

ja lähioikeuksia. Sisällön saannin 

edellytyksenä olisi oltava se, että 

asuinjäsenvaltio varmennetaan 

tosiasiallisesti etukäteen. 

 

Tarkistus  24 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) ’asuinjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan 

jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti 

asuu; 

c) ’asuinjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan 

jäsenvaltiota, jossa on tilaajan 

asuinpaikka, joka määritetään 

3 b artiklan perusteella; 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) ’tilapäisellä oleskelulla’ 

tarkoitetaan tilaajan tilapäistä oleskelua 

jäsenvaltiossa, joka ei ole hänen 

asuinjäsenvaltionsa; 

d) ’tilapäisellä oleskelulla 

jäsenvaltiossa’ tarkoitetaan tilaajan muuta 

kuin pysyvää oleskelua jäsenvaltiossa, joka 

ei ole hänen asuinjäsenvaltionsa; 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) ’verkkosisältöpalvelulla’ 

tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklassa 

määriteltyä palvelua, jonka 

palveluntarjoaja laillisesti tarjoaa 

asuinjäsenvaltiossa verkossa siirrettävänä 

ja joka on direktiivissä 2010/13/EU 

tarkoitettu audiovisuaalinen mediapalvelu 

tai palvelu, jonka keskeinen piirre on 

pääsyn ja käyttömahdollisuuden 

tarjoaminen teoksiin, muuhun aineistoon 

tai yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin 

joko lineaarisesti tai tilauksena.  

e) ’verkkosisältöpalvelulla’ 

tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklassa 

määriteltyä palvelua, jonka 

palveluntarjoaja laillisesti tarjoaa 

asuinjäsenvaltiossa verkossa siirrettävänä 

ja joka on direktiivissä 2010/13/EU 

tarkoitettu audiovisuaalinen mediapalvelu 

tai palvelu, jonka keskeinen piirre on 

pääsyn ja käyttömahdollisuuden 

tarjoaminen teoksiin, muuhun aineistoon 

tai yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin 

joko lineaarisesti tai tilauksena, joka 

toimitetaan tilaajalle sovituin ehdoin, 

joka toimitetaan tilaajalle sovituin ehdoin 

joko 
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1)  rahallista maksua vastaan; tai  

2)  tai ilman rahallista maksua sillä 

edellytyksellä, että palvelun tarjoaja 

varmentaa tilaajan asuinjäsenvaltion; 

 

 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on 

tehtävä tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa 

olevalle tilaajalle mahdolliseksi 

verkkosisältöpalvelun saanti ja 

käyttäminen. 

1) Rahallista maksua vastaan 

tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoajan 

on tehtävä tilapäisesti jossakin 

jäsenvaltiossa olevalle tilaajalle 

mahdolliseksi tämän asuinjäsenvaltiossa 

saatavilla olevan verkkosisältöpalvelun 

saanti ja käyttäminen. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta 

tarjoajan oikeuteen päättää antaa 

tilaajalle käyttöön myös lisenssin saaneen 

palveluntarjoajan paikallinen valikoima 

siinä jäsenvaltiossa, jossa tilaaja oleskelee 

tilapäisesti. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on 

ilmoitettava tilaajalle 1 kohdan mukaisesti 

3) Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on 

kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
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tarjottavan verkkosisältöpalvelun 

toimituslaadusta. 
saatavillaan olevien tietojen perusteella 

ilmoitettava asianmukaisesti tilaajalle 

ennen sopimuksen tekemistä tai, jos 

sopimus on tehty ennen tämän asetuksen 

soveltamispäivää, hyvissä ajoin ennen 

tuota päivää, 1 kohdan mukaisesti 

tarjottavan verkkosisältöpalvelun 

toimituslaadun mahdollisista vaihteluista 

ja siirrettävyyden ehdoista, jotka on 

vahvistettu tämän asetuksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

3 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a artikla 

 Päätös mahdollistaa rajatylittävä 

siirrettävyys 

 1)  Ilman rahallista maksua 

tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoaja 

voi valita, että se mahdollistaa niille 

tilaajilleen, jotka oleskelevat tilapäisesti 

jossakin jäsenvaltiossa, 

verkkosisältöpalvelun saannin ja 

käyttämisen sillä ehdolla, että tarjoaja 

varmentaa tehokkaasti tilaajan 

asuinjäsenvaltion tämän asetuksen 

mukaisesti. 

 2)  Palveluntarjoajan on ilmoitettava 

tilaajille, asianomaisille tekijänoikeuden 

ja lähioikeuksien haltijoille ja kaikkien 

muiden verkkosisältöpalveluissa olevan 

sisällön kannalta merkityksellisten 

oikeuksien haltijoille päätöksestään 

tarjota verkkosisältöpalvelua 1 kohdan 

mukaisesti ennen kyseisen palvelun 

toimittamista. Tilaajille ilmoittaessaan 

palveluntarjoajien on käytettävä 

asianmukaisia ja oikeasuhteisia keinoja. 

 

Tarkistus  31 
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Ehdotus asetukseksi 

3 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b artikla 

 Asuinjäsenvaltion varmennuskeinot 

 1)  Rahallista maksua vastaan 

tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoaja 

käyttää tehokkaita keinoja 

varmentaakseen tilaajiensa 

asuinjäsenvaltion. Tällöin sen on 

käytettävä kohtuullisia ja oikeasuhteisia 

varmennuskeinoja eivätkä ne saa ylittää 

sitä, mikä on tarpeen tämän asetuksen 

tavoitteen saavuttamiseksi. Nämä keinot 

eivät saa aiheuttaa liiallista rasitetta 

tilaajille. 

 2)  Tämän artiklan 1 kohdassa 

asetetun velvoitteen noudattamiseksi 

tarjoaja käyttää seuraavia 

varmennuskeinoja: 

 a) tilaajan laskutusosoite tai 

postiosoite; 

 b) henkilökortti tai muu voimassa 

oleva asiakirja, jolla vahvistetaan tilaajan 

asuinjäsenvaltio, mukaan lukien 

sähköisten tunnistuspalveluiden käyttö 

mahdollisuuksien mukaan; 

 c) pankkiyhteystiedot, kuten tilaajan 

pankkitili, luotto- tai pankkikortti; 

 d) todiste siitä, että tilaaja on 

internet- tai puhelinyhteyttä koskevan 

sopimuksen osapuolena jäsenvaltiossa; 

 e) todiste siitä, että tilaaja maksaa 

lupamaksua muista kyseisessä 

jäsenvaltiossa tarjottavista palveluista, 

kuten julkisesta yleisradiotoiminnasta;  

 f) todiste digisovittimen tai palvelun 

toimittamiseen tilaajalle käytettävän 

vastaavan laitteen asennuspaikasta; 

 g) todiste kansallisiin, alueellisiin tai 

paikallisiin äänestysluetteloihin 

rekisteröitymisestä, mikäli tiedot ovat 
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julkisesti saatavilla. 

 3)  Tarjoaja valitsee, mitä 2 kohdassa 

tarkoitettuja varmennuskeinoja se 

käyttää. 

 4)  Jollei asuinjäsenvaltiota voida 

varmentaa riittävästi yhden 

varmennuskeinon perusteella, tarjoajan 

on käytettävä enintään kahden tällaisen 

keinon yhdistelmää. Asuinjäsenvaltiota ei 

varmenneta syyttä toistuvasti. 

 5)  Komissiolla on valta antaa 

7 b artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat tämän artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun tilaajan 

asuinjäsenvaltion varmennuskeinojen 

luettelon muuttamista sen päivittämiseksi 

ottaen huomioon tekniikan kehityksen. 

Kyseisiä delegoituja säädöksiä 

hyväksyessään komissio kuulee 

asiantuntijoita sekä toimialan ja 

kuluttajien edustajia, jotta varmistetaan 

tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen 

periaatteiden kunnioittaminen. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) Kaikki sopimusmääräykset, 

mukaan lukien tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien haltijoiden, kaikkien 

muiden verkkopalveluissa olevan sisällön 

käyttämisen kannalta merkityksellisten 

oikeuksien haltijoiden ja 

palveluntarjoajien sekä palveluntarjoajien 

ja tilaajien väliset sopimusmääräykset, 

jotka ovat 3 artiklan 1 kohdan tai 4 

artiklan vastaisia, ovat 

täytäntöönpanokelvottomia. 

1) Kaikki tämän asetuksen vastaiset 

sopimusmääräykset, mukaan lukien 

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 

haltijoiden, kaikkien muiden 

verkkopalveluissa olevan sisällön saannin 

ja käyttämisen kannalta merkityksellisten 

verkkosisältöpalveluiden sisällön 

oikeuksien haltijoiden ja 

verkkosisältöpalveluiden tarjoajien 

välisten sopimusten sisältämät 
sopimusmääräykset sekä näiden tarjoajien 

ja niiden tilaajien välisten sopimusten 

sisältämät sopimusmääräykset, ovat 

täytäntöönpanokelvottomia. 
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Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) Tässä asetuksessa säädettyjen 

velvoitteiden noudattaminen ei anna 

perusteltua syytä muuttaa veloituksia, 

hintoja tai maksuja taikka tehdä muita 

muutoksia tilaajan, tarjoajan ja minkä 

tahansa oikeuksien haltijan välisiin 

taloudellisiin suhteisiin. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien haltijat tai kaikkien 

muiden verkkopalveluissa olevan sisällön 

käyttämisen kannalta merkityksellisten 

oikeuksien haltijat voivat edellyttää, että 

palveluntarjoaja käyttää tehokkaita 

keinoja varmentaakseen, että 

verkkosisältöpalvelu tarjotaan 3 artiklan 1 

kohdan mukaisesti, sillä edellytyksellä, 

että tällaiset edellytettävät varmistuskeinot 

ovat kohtuullisia eivätkä ne mene 

pidemmälle kuin mikä on tarpeen niiden 

tarkoituksen täyttämiseksi. 

Poistetaan. 

 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Asetuksen säännöksiä sovelletaan 

riippumatta siitä, mitä lainsäädäntöä 
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sovelletaan sopimuksiin 

verkkosisältöpalveluiden tarjoajien sekä 

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 

haltijoiden ja kaikkien muiden 

verkkosisältöpalveluissa olevan sisällön 

saannin ja käyttämisen kannalta 

merkityksellisten oikeuksien haltijoiden 

välillä tai sopimuksiin kyseisten tarjoajien 

ja heidän tilaajiensa välillä. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämä asetuksen puitteissa toteutettava 

henkilötietojen käsittely, mukaan lukien 

erityisesti 5 artiklan 2 kohdan mukaista 

varmennusta varten tapahtuva käsittely, 
on toteutettava direktiivien 95/46/EY ja 

2002/58/EY mukaisesti. 

Tämän asetuksen puitteissa toteutettava 

henkilötietojen käsittely on toteutettava 

direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY 

mukaisesti. Palveluntarjoajien on 

erityisesti varmistettava, että kaikki tämän 

asetuksen nojalla tapahtuva 

henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja 

oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen 

saavuttamiseksi. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen 

soveltamispäivää tehtyihin sopimuksiin ja 

hankittuihin oikeuksiin, jos ne ovat 

kyseisen päivän jälkeen merkityksellisiä 3 

artiklan mukaisen verkkosisältöpalveluiden 

tarjonnan, saannin ja käytön kannalta. 

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen 

soveltamispäivää tehtyihin sopimuksiin ja 

hankittuihin oikeuksiin, jos ne ovat 

kyseisen päivän jälkeen merkityksellisiä 

3 ja 3 a artiklan mukaisen 

verkkosisältöpalveluiden tarjonnan, 

saannin ja käytön kannalta. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

7 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 7 a artikla 

 Arviointi 

 1)  Kolmen vuoden kuluttua tämän 

asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen 

kolmen vuoden välein komissio arvioi 

tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

siitä kertomuksen. 

 2)  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 

kertomukseen sisältyy muun muassa 

arviointi asuinjäsenvaltion 

varmennuskeinojen tehokkuudesta, 

mukaan lukien hiljattain kehitetyt alan 

standardit ja käytännöt, ja tarvittaessa 

uudelleentarkastelun tarpeesta. 

Kertomuksessa arvioidaan erityisesti, 

onko oikeudenhaltijoiden tuloissa ollut 

huomattavaa vaihtelua ja ovatko 

kuluttajilta veloitetut hinnat nousseet. 

Komission kertomukseen liitetään 

tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tai muu 

kuin lainsäädännällinen väline. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

7 b artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 b artikla 

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1) Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

 2) Siirretään komissiolle ... päivästä 

...kuuta ...* määräämättömäksi ajaksi 

3 b artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. 

 3) Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa perua 3 b artiklan 
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5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 

voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 

jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 

tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 

päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

 4) Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

 5) Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 6) Edellä olevan 3 b artiklan 

5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden 

kuukauden] kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan [kahdella kuukaudella]. 

 ________________ 

 * Tämän asetuksen voimaantulopäivä. 
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