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TARKISTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus   1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Digitaalisten teknologioiden ja 

internetin kehittyminen on mullistanut 

televisio- ja radio-ohjelmien jakelun ja 

saatavuuden. Käyttäjät haluavat yhä 

useammin pääsyn sekä suoriin että 

tilattaviin lähetyksiin hyödyntämällä niin 

perinteisiä kanavia, kuten satelliitin tai 

kaapelin välityksellä tapahtuvia lähetyksiä, 

kuin verkkopalveluja. Omien televisio- ja 

radio-ohjelmiensa lisäksi lähetystoimintaa 

harjoittavat organisaatiot tarjoavatkin yhä 

enemmän lähetysten oheismateriaalina 

tarjottavia verkkopalveluja, kuten 

rinnakkaislähetyspalveluja (simulcasting) 

ja ns. catch up -palveluja. 

Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajat, jotka 

yhdistävät televisio- ja radio-ohjelmien 

lähetyksiä paketeiksi ja tarjoavat niitä 

muuttamattomina ja lyhentämättöminä 

käyttäjille samanaikaisesti alkuperäisen 

lähetyksen kanssa, käyttävät useita 

edelleenlähetystekniikoita, joita ovat mm. 

kaapeli, satelliitti, digitaalinen 

maanpäällinen verkko, sisäinen 

internetprotokollaan perustuva verkko tai 

matkaviestinverkko sekä avoin internet. 

Niin kotijäsenvaltiosta kuin muista unionin 

jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja 

radio-ohjelmien lähetysten kysyntä kasvaa 

paitsi yleisesti mutta myös unionin 

kielellisten vähemmistöjen keskuudessa ja 

muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien 

(2) Digitaalisten teknologioiden ja 

internetin kehittyminen on mullistanut 

televisio- ja radio-ohjelmien jakelun ja 

saatavuuden. Käyttäjät haluavat yhä 

useammin pääsyn sekä suoriin että 

tilattaviin lähetyksiin hyödyntämällä niin 

perinteisiä kanavia, kuten satelliitin tai 

kaapelin välityksellä tapahtuvia lähetyksiä, 

kuin verkkopalveluja. Omien televisio- ja 

radio-ohjelmiensa lisäksi lähetystoimintaa 

harjoittavat organisaatiot tarjoavatkin yhä 

enemmän lähetysten oheismateriaalina 

tarjottavia verkkopalveluja, kuten 

rinnakkaislähetyspalveluja (simulcasting) 

ja ns. catch up -palveluja. 

Edelleenlähetyspalvelujen tarjoajat, jotka 

yhdistävät televisio- ja radio-ohjelmien 

lähetyksiä paketeiksi ja tarjoavat niitä 

muuttamattomina ja lyhentämättöminä 

käyttäjille samanaikaisesti alkuperäisen 

lähetyksen kanssa, käyttävät useita 

edelleenlähetystekniikoita, joita ovat mm. 

kaapeli, satelliitti, digitaalinen 

maanpäällinen verkko, sisäinen 

internetprotokollaan perustuva verkko tai 

matkaviestinverkko sekä avoin internet. 

Niin kotijäsenvaltiosta kuin muista unionin 

jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja 

radio-ohjelmien, catch 

up -televisiolähetykset mukaan luettuina, 
kysyntä kasvaa paitsi yleisesti mutta myös 

unionin kielellisten vähemmistöjen 

keskuudessa ja muussa kuin 
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EU:n kansalaisten keskuudessa. kotijäsenvaltiossaan asuvien EU:n 

kansalaisten keskuudessa. Tämä kasvava 

kysyntä on myönteistä kehitystä, ja 

maakohtaisen eston ei pitäisi olla kaiken 

unionissa tuotetun ja verkossa välitetyn 

audiovisuaalisen sisällön oletusarvona. 

Eurooppalaista sisältöä koskeva 

alueellinen rahoitusmalli on kuitenkin 

erittäin tärkeä Euroopan 

audiovisuaalialan menestyksen kannalta. 

 

 

Tarkistus   2 

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) 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 asianmukaista 

rahallista korvausta. 

 

Tarkistus  3 

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 

(8) Tämän asetuksen kohdealaan 

kuuluvat verkossa tarjottavat oheispalvelut 

ovat lähetystoimintaa harjoittavien 

organisaatioiden tarjoamia palveluita, joilla 

annetaan pääsy televisio- ja radio-
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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 

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. 

ohjelmiin lineaarisella tavalla 

samanaikaisesti lähetyksen kanssa ja muita 

kuin lineaarisia palveluja, joilla annetaan 

pääsy aikaisintaan kuukautta ennen 

lähetystä, sen aikana tai sen jälkeen 
televisio- ja radio-ohjelmiin määrätyksi 

ajaksi siitä, kun lähetystoimintaa 

harjoittava organisaatio on ne lähettänyt 

(ns. suoratoisto- ja catch-up-palvelut). 

Oheispalveluihin kuuluvat myös palvelut, 

joilla annetaan pääsy aineistoon, jolla 

lähetystoimintaa harjoittavan organisaation 

televisio- ja radio-ohjelmalähetyksiä 

monipuolistetaan tai käsitellään muulla 

tavalla yksityiskohtaisemmin. Tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi ohjelman sisällön 

esikatselua, laajentamista, täydentämistä tai 

toistoa tai aineistoa, joka on tuotettu 

nimenomaan verkkoympäristöön. Pääsyn 

antamista televisio- tai radio-ohjelmiin 

sisällytettyihin yksittäisiin teoksiin tai 

muuhun suojattuun aineistoon ei pidä 

katsoa verkossa tarjottavaksi 

oheispalveluksi. Pääsyn antamista 

musiikkialbumeihin tai -videoihin, ei 

myöskään katsota verkossa tarjottavaksi 

oheispalveluksi. 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Koska verkossa tarjottavan 

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 

(10) Koska verkossa tarjottavan 

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 

asianmukaista korvausta määritettäessä 

osapuolet ottavat huomioon kaikki 
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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. 

verkossa tarjottavan oheispalvelun 

muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, 

tosiasiallisen ja mahdollisen yleisön (niin 

lähetystoimintaa harjoittavan organisaation 

päätoimipaikkana olevassa jäsenvaltiossa 

kuin muissa jäsenvaltioissa, joissa palvelu 

on saatavilla ja sitä käytetään) ja kaikki 

saatavilla olevat kieliversiot ja tekstitetyt 

versiot. Lisäksi ollakseen asianmukainen 

määrän on oltava kohtuullisessa 

suhteessa tarjotun palvelun taloudelliseen 

arvoon. 

 

 

Tarkistus  5 

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 tärkeää muistaa, että 

sopimusvapauden periaatteen ansiosta on 

mahdollista jatkaa niiden oikeuksien 

käytön rajoittamista, joihin tässä 

asetuksessa vahvistettu alkuperämaan 

periaate vaikuttaa, kuten direktiivin 

93/83/ETY täytäntöönpano on osoittanut, 

erityisesti niiltä osin kuin on kyse tietyistä 

lähettämistekniikoista tai tietyistä 

kieliversioista ja tiettyjen sopimusten 

luonteesta ja täytäntöönpanosta 
edellyttäen kuitenkin, että kyseisten 

oikeuksien käytön rajoittaminen tapahtuu 

kansallisen ja unionin lainsäädännön 

mukaisesti. 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Kuten unionin tuomioistuin 

vahvisti, oikeudenhaltijat voivat saada 
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asianmukaisen korvauksen teostensa tai 

muun aineiston käytöstä SEUT-

sopimuksen 101 artiklan mukaisesti. 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Tällä asetuksella ei 

sopimusvapauden periaatteen mukaisesti 

torjuta olemassa olevia lisensointimalleja, 

kuten alueellista lisensointia, ja se ei 

rajoita olemassa olevien kansallisten 

tekijänoikeuslakien asianmukaista 

korvausta koskevien säännösten 

soveltamista eikä olemassa olevia 

yhteishallinnointiratkaisuja, jotka 

koskevat edelleenlähetystä jäsenvaltion 

sisällä. 

 

Tarkistus  8 

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 

(12) Satelliitin, maanpäällisen verkon, 

sekä sisäisissä verkoissa että avoimessa 

internetissä tarjottavan 

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 
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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 

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. 

vastaanotettavaksi ja se lähetetään 

johtimitse tai vapaasti etenevillä 

radioaalloilla, satelliittivälitys mukaan 

luettuna. Niiden olisi sen vuoksi kuuluttava 

tämän asetuksen soveltamisalaan, ja niihin 

olisi sovellettava mekanismia, jolla otetaan 

käyttöön oikeuksien pakollinen 

yhteishallinnointijärjestelmä. Sekä 

sisäisissä verkoissa että avoimessa 

internetissä tarjottavien 

internetprotokollaan perustuvien 

edelleenlähetyspalvelujen olisi kuuluttava 

tämän asetuksen soveltamisalaan, ja niihin 

olisi sovellettava mekanismia, jolla 

otetaan käyttöön oikeuksien pakollinen 

yhteishallinnointijärjestelmä, kunhan ne 

varmistavat sisäisiin verkkoihin 

verrattavissa olevan valvotun ympäristön 

ja voivat osoittaa, että niiden palveluja 

tarjotaan selvästi määriteltävissä olevalle 

tilaajien tai rekisteröityneiden käyttäjien 

ryhmälle. Tällaisten palvelujen 

sisällyttäminen asetukseen on erittäin 

tärkeää, jotta voidaan kuluttajien 

odotusten mukaisesti mahdollistaa 

tällaisten palvelujen siirrettävyys 

asuinjäsenvaltiossa, mutta myös sen 

ulkopuolella Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) 2017/... 

vahvistetun mekanismin välityksellä1 a. 

 __________________ 

 1 a Ehdotus Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi 

verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän 

siirrettävyyden varmistamisesta 

sisämarkkinoilla (2015)0284(COD)). 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Oikeusvarmuuden takaamiseksi 

satelliitin, maanpäällisen verkon, sisäiseen 

internetprotokollaan perustuvan verkon, 

matkaviestinverkon ja vastaavien 

(13) Oikeusvarmuuden takaamiseksi 

satelliitin, maanpäällisen verkon, sisäiseen 

internetprotokollaan perustuvan verkon, 

matkaviestinverkon ja vastaavien 
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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. This is without prejudice to 

Directive 2014/26/EU18 and in particular to 

its provisions concerning rights of right 

holders with regard to the choice of a 

collective management organisation. 

verkkojen sekä avoimen internetin 

välityksellä, mikäli kontrolloitu ympäristö 

ja määriteltävissä oleva käyttäjäryhmä 

voidaan varmistaa, 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/EU18 soveltamiseen erityisesti 

niiden säännösten osalta, jotka koskevat 

oikeudenhaltijan oikeutta valita, 

hallinnoidaanko tämän oikeuksia 

yhteishallinnointiorganisaation 

välityksellä. 

__________________ __________________ 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien kollektiivisesta 

hallinnoinnista sekä usean valtion alueen 

kattavasta musiikkiteosten oikeuksien 

lisensioinnista verkkokäyttöä varten 

sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, 

s. 72–98). 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien kollektiivisesta 

hallinnoinnista sekä usean valtion alueen 

kattavasta musiikkiteosten oikeuksien 

lisensioinnista verkkokäyttöä varten 

sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, 

s. 72–98). 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Jakelijoihin, kuten kaapeli- tai 

verkkoalustaoperaattoreihin, jotka saavat 

ohjelmasignaaleja suoran siirron 

menetelmän avulla yleisön 

vastaanotettavaksi, olisi sovellettava tässä 

asetuksessa säädettyjä pakollisen 
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yhteishallinnointijärjestelmän 

säännöksiä, vaikka yleisölle välittäminen 

ei ole tapahtunut ennen kuin jakelija on 

välittänyt signaalin. Jakelijoiden olisi 

tästä syystä saatava asianomaisilta 

oikeudenhaltijoilta lupa osallistua 

tällaisiin toimiin, joita koskee pakollinen 

yhteishallintojärjestelmä. ”Suoran 

siirron” käsite on tekninen termi sellaista 

erityistilannetta varten, jossa kaapeli- tai 

muut verkkoalustaoperaattorit saavat 

lähetyssignaalin suoraan lähettäjän 

tiloista tai yksityisesti suljetun verkon 

kautta, jolloin tällaista lähetyssignaalia ei 

välitetä yleisön vastaanotettavaksi ennen 

kuin signaalin saava operaattori välittää 

sen. Tässä tilanteessa, joka esiintyy 

tyypillisesti jäsenvaltiossa, tällainen 

ohjelmasignaali välitetään yleisölle 

ainoastaan yhden ainoan kerran. Tämä 

selvennys on tärkeä, jotta voidaan välttää 

monimutkaisuuden lisääntyminen 

yleisölle välittämisen käsitteen 

tulkinnassa, jolla olisi muitakin kuin 

edelleenlähettämistä koskevia seurauksia. 

 

Tarkistus   11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 

soveltaminen on joissakin tapauksissa 

jaettu lukuisiin alueellisesti määriteltyihin 

kansallisiin oikeuksiin, joilla on eri 

oikeudenhaltijat ja joita joissakin 

tapauksissa käyttää eri taho. 

Yhteishallinnointiorganisaation 

ylläpitämää tietokantaa tarvitaan sen 

vuoksi helpottamaan oikeudenhaltijoiden 

tunnistamista sekä parantamaan 

lähetystoimintaa harjoittavien 

organisaatioiden ja 

edelleenlähetyspalvelujen tarjoajien kykyä 

tehdä lisensointisopimuksia. 
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Tarkistus   12 

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. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus   13 

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 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. Tällä asetuksella ei 

pitäisi rajoittaa nykyisiä tai tulevia 

jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat 

oikeuksien hallinnointia, kuten 

laajennettuja kollektiivisia lupia, edustus- 

tai siirto-oikeusolettamuksia, 
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yhteishallinnointia tai vastaavia 

järjestelyjä eikä edellä mainittujen 

yhdistelmiä. 

 

Tarkistus   14 

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) Sääntelyn parantamisen 

periaatteiden mukaisesti asetusta olisi 

tarkistettava sen oltua voimassa tietyn ajan, 

jotta voidaan arvioida asetuksen 

vaikutusta ja ensisijaisesti sitä, missä 

määrin verkossa tarjottavien 

oheispalvelujen tarjoaminen maiden 

rajojen yli on kasvanut EU:n kuluttajien 

hyödyksi ja unionin kulttuurista 

monimuotoisuutta kehittävällä tavalla. 

Tätä tarkistamista olisi tarvittaessa 

koordinoitava niiden säännösten kanssa, 

joilla pyritään parantamaan 

tilausvideoalustojen sisällön rajat 

ylittävää saatavuutta, joka sisältyi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2017/... 10 artiklaan1 a 

riitojenratkaisumekanismin muodossa. 

Ellei tämä mekanismi lisää merkittävästi 

tilausvideoalustojen sisällön rajatylittävää 

saatavuutta, olisi harkittava kyseisten 

palvelujen sisällyttämistä tämän 

asetuksen soveltamisalaan. 

 _________________ 

 1 a Ehdotus Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta 

digitaalisilla sisämarkkinoilla, 

COM(2016)0593. 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(a) ’verkossa tarjottavalla 

oheispalvelulla’ verkkopalvelua, joka 

koostuu sellaisten radio- ja televisio-

ohjelmien tarjoamisesta yleisölle 

lähetystoimintaa harjoittavan organisaation 

toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla 

samanaikaisesti tai määrätyn ajan sen 

jälkeen, kun lähetystoimintaa harjoittava 

organisaatio on lähettänyt ne, sekä kaikesta 

lähetystoimintaa harjoittavan organisaation 

tuottamasta tai sille tuotetusta 

materiaalista, joka toimii kyseessä olevan 

lähetyksen oheismateriaalina; 

(a) ’verkossa tarjottavalla 

oheispalvelulla’ verkkopalvelua, joka 

koostuu sellaisten radio- ja televisio-

ohjelmien tarjoamisesta yleisölle 

lähetystoimintaa harjoittavan organisaation 

toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla 

aikaisintaan kuukautta ennen lähetystä 

samanaikaisesti, sen aikana tai määrätyn 

ajan kuluessa tai sen jälkeen, kun 

lähetystoimintaa harjoittava organisaatio 

on lähettänyt ne, sekä kaikesta 

lähetystoimintaa harjoittavan organisaation 

tuottamasta tai sille tuotetusta 

materiaalista, yhteistuotannot mukaan 

luettuina, joka toimii kyseessä olevan 

lähetyksen oheismateriaalina; 

Tarkistus  16 

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) 2015/21201 määriteltyä 

internetyhteyspalvelun välityksellä 

tehtävää edelleenlähetystä, edellyttäen, 

että edelleenlähetys tehdään muun kuin 

alkuperäisen lähetyksen lähettäjänä 

toimineen lähetystoimintaa harjoittavan 

organisaation toimesta tai sen valvonnassa 

(b) ’edelleenlähetyksellä’ johtimitse tai 

vapaasti etenevillä radioaalloilla, 

satelliittivälitys mukaan luettuna, 

lähetettävän, yleisön vastaanotettavaksi 

tarkoitetun toisesta jäsenvaltiosta peräisin 

olevan alkuperäisen televisio- tai 

radiolähetyksen muuttamatonta ja 

lyhentämätöntä yleisön vastaanotettavaksi 

tarkoitettua edelleenlähetystä valvotussa 

ympäristössä, lukuun ottamatta 

direktiivissä 93/83/ETY määriteltyä 

edelleenlähetystä kaapeleitse, edellyttäen, 

että edelleenlähetys tehdään muun kuin 

alkuperäisen lähetyksen lähettäjänä 

toimineen lähetystoimintaa harjoittavan 

organisaation toimesta tai sen valvonnassa 

ja vastuulla. 
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ja vastuulla. 

__________________  

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 

päivänä marraskuuta 2015, avointa 

internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä 

ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista 

sähköisten viestintäverkkojen 

ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 

2002/22/EY sekä verkkovierailuista 

yleisissä matkaviestinverkoissa unionin 

alueella annetun asetuksen (EU) N:o 

531/2012 muuttamisesta (EUVL L 310, 

26.11.2015, s. 1). 

 

 

 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) ’suoralla siirrolla' kaksi- tai 

useampivaiheista menetelmää, jolla 

lähetystoimintaa harjoittavat 

organisaatiot lähettävät ”pisteestä 

pisteeseen” yksityisen linjan kautta – 

siten, että suuri yleisö ei voi ottaa vastaan 

ohjelmasignaaleja lähetyksen aikana, 

ohjelmasignaalinsa yleisön 

vastaanotettavaksi jakelijoille, jotka sen 

jälkeen tarjoavat näitä ohjelmia yleisölle 

samanaikaisesti, muuttamattomasti ja 

lyhentämättömästi katsottavaksi tai 

kuunneltavaksi kaapeliverkossa, 

mikroaaltojärjestelmissä, 

satelliittiverkossa, maanpäällisessä 

verkossa, sisäiseen internetprotokollaan 

perustuvassa verkossa tai vastaavissa 

verkoissa. 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 
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2 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(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) Rajoittamatta yksinoikeuksien 

siirtämisen vaihtoehtoa 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. Kaikki tällaisten 

tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 

harjoittamista koskevat riidat kuuluvat 

kyseisen jäsenvaltion lainkäyttövallan 

piiriin. 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(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 asianmukaista 

määrää osapuolten on otettava huomioon 

kaikki verkossa tarjottavaan 

oheispalveluun liittyvät muuttujat, kuten 

palvelun ominaisuudet, yleisö, 

mahdollinen yleisö siinä jäsenvaltiossa, 

jossa lähetystoimintaa harjoittavan 

organisaation päätoimipaikka sijaitsee 

sekä kaikissa muissa asianomaisissa 

jäsenvaltioissa ja kaikki kieliversiot ja 

tekstitetyt versiot. 
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Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Edellä olevaa 1–5 kohtaa 

sovelletaan myös suoran siirron 

tapauksiin, kuten 1 artiklan b a kohdassa 

on määritelty. 

 

Tarkistus   21 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 5 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 b) Yhteishallinnointiorganisaatioiden 

on pidettävä yllä tietokantaa, josta 

saadaan tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien soveltamiseen liittyviä 

tietoja, oikeuden omistaja, 

käyttötarkoitus, alue ja ajanjakso mukaan 

luettuina. 
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