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kaupallisten tekijänoikeuksien yhteisvalvontajärjestöjen käyttämistä 
sopimusehdoista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että kaikki tekijänoikeuksia valvovat yhteisvalvontajärjestöt 
tarjoavat taiteilijoille ainoastaan yksinoikeuteen perustuvia sopimusehtoja. Hän ehdottaa 
sellaisen EU:n lainsäädännön antamista, jolla kyseiset pakolliset järjestelyt poistettaisiin 
samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa. Hän väittää, että tämä pienentäisi 
tekijänoikeuspalkkioita, ja huomauttaa, että palkkiot ovat tällä hetkellä samat kaiken uuden 
sisällön tapauksessa riippumatta siitä, onko sisältö taloudellisesti merkityksetöntä vai 
tunnettua ja laajassa levityksessä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. kesäkuuta 2019. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 227 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. elokuuta 2019

Euroopan unionissa oikeuksien yhteishallinnointiorganisaatioita koskeva oikeudellinen kehys 
on vahvistettu tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean 
valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten 
sisämarkkinoilla annetussa direktiivissä 2014/26/EU1 (CRM-direktiivi). Kyseessä on tärkeä 
säädös, jolla pyritään parantamaan yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaa koko EU:ssa. 

1 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 (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti) (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 72–98).



PE640.664v01-00 2/3 CM\1187902FI.docx

FI

CRM-direktiivin säännöksissä ei edellytetä, että oikeudenhaltijat tekevät 
yhteisvalvontajärjestöjen kanssa yksinoikeussopimuksia. Oikeudenhaltijoilla on kuitenkin 
oikeus valtuuttaa valitsemansa yhteishallinnointiorganisaatio hallinnoimaan osaa 
oikeuksistaan kaikkien oikeuksiensa sijasta samoin kuin tiettyjä oikeuksien luokkia tai teosten 
tyyppejä valitsemillaan alueilla (ks. CRM-direktiivin 5 artiklan 2 kohta). Tämä merkitsee, että 
sopimukset voivat olla myös yksinoikeudettomia. CRM-direktiivissä säädetään myös 
oikeudenhaltijoiden vahvoista oikeuksista lakkauttaa yhteishallinnointiorganisaatiolle 
antamansa valtuutus tai peruuttaa joitakin oikeuksia yhteishallinnointiorganisaatiolta. CRM-
direktiivissä edistetään tasapainoista lähestymistapaa ja korostetaan, että ”oikeudet ja 
oikeuksien luokat on tärkeää määrittää niin, että oikeudenhaltijoiden vapaus määrätä 
teoksistaan ja muusta aineistosta sekä organisaation kyky hallinnoida tehokkaasti oikeuksia 
ovat keskenään tasapainossa, kun otetaan huomioon erityisesti organisaation hallinnoimien 
oikeuksien luokka ja luova ala, jolla se toimii” (johdanto-osan 19 kappale).

Vetoomuksen esittäjä pyytää, että yhteishallinnointiorganisaatiot velvoitetaan 
allekirjoittamaan yksinoikeudettomia sopimuksia jäsentensä tai taiteilijoiden kanssa, vaikka 
CRM-direktiivissä ei oteta kantaa tähän nimenomaiseen kysymykseen. Jos jossakin 
jäsenvaltiossa yhteishallinnointiorganisaatiot vaativat tällaisia sopimuksia, olisi tarkasteltava, 
vaikeuttaako CRM-direktiivin täytäntöönpano kyseisessä jäsenvaltiossa direktiivissä 
säädettyä oikeudenhaltijan valintaa vai estääkö se sen.

Vetoomuksen esittäjä nostaa esille huolen siitä, että sisällöstä, joka on taloudellisesti 
merkityksetöntä, peritään samansuuruinen palkkio kuin suurten levy-yhtiöiden omistuksessa 
olevasta sisällöstä. On tärkeää huomata, että oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin 
keskeisenä periaatteena on hallinnoida oikeuksia kaikkien oikeudenhaltijoiden yhteisen edun 
mukaisesti. 

Päätelmä

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että yhteishallinnointiorganisaatioiden olisi esitettävä EU:ssa 
yksinoikeudettomia valtuutuksia, joiden ansiosta niiden jäsenet voisivat myöntää 
rinnakkaislisenssejä. Hän pitää erityisen valitettavana, että yksinoikeuteen perustuvan 
valtuutuksen nojalla yhteishallinnointiorganisaatiot perivät koko sisällöstä samansuuruisia 
palkkioita, mikä lisää kuluttajille aiheutuvia kustannuksia ja aiheuttaa ongelmia pienemmille 
kustantajille, levy-yhtiöille, taiteilijoille ja luovan työn tekijöille, mitä hän kutsuu 
”ylikuormitetuiksi kalliiksi markkinoiksi”. 

CRM-direktiivi sisältää useita suojatoimia, joilla varmistetaan, että oikeudenhaltijoiden 
vapaus käyttää teoksiaan tai aineistoaan sekä yhteishallinnointiorganisaation kyky hallinnoida 
tehokkaasti oikeuksia ovat keskenään tasapainossa. CRM-direktiivissä ei ole mitään sellaista, 
joka estäisi yksinoikeuteen perustuvan valtuutuksen myöntämisen, ja se tarjoaa 
oikeudenhaltijoille mahdollisuuden hallinnoida oikeuksiaan erikseen, myös muuta kuin 
kaupallista käyttöä varten, sekä lakkauttaa antamansa valtuutus ja peruuttaa 
yhteishallinnointiorganisaatiolta oikeutensa, oikeuksien luokat tai teosten ja muun aineiston 
tyypit (5 artikla). Tämä tarkoittaa, että CRM-direktiivi tarjoaa luovan työn tekijöille, 
taiteilijoille ja julkaisijoille vapauden päättää itse, mitkä oikeudet he päättävät antaa 
yhteishallinnointiorganisaation hoidettaviksi ja mitä oikeuksia he päättävät hoitaa erikseen. 
Lisäksi syrjimättömyyden periaate, jota yhteishallinnointiorganisaatioiden on noudatettava 
jäsentensä suhteen tulojen jaossa ja kaupallisten käyttäjien osalta niiden teosvalikoiman 
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lisensointiehdoissa (sovelletaan samoja maksuja käytetystä teoksesta riippumatta), hyödyttää 
sekä käyttäjiä että oikeudenhaltijoita. Se varmistaa oikeudenhaltijoiden välisen yhteisvastuun 
ja tarjoaa kaupallisia mahdollisuuksia pienille ja uusille tulokkaille.

Tältä osin, koska vetoomuksen esittäjän esiin nostamat kysymykset on arvioitu ja niitä on 
käsitelty CRM-direktiivin puitteissa, komissio ei näe tarvetta ottaa käyttöön tätä alaa 
koskevaa uutta lainsäädäntöä, kuten vetoomuksen esittäjä ehdottaa. 

Komissio aikoo kuitenkin edelleen arvioida tätä kysymystä CRM-direktiivin soveltamista 
koskevan kertomuksen yhteydessä, joka on määrä antaa viimeistään huhtikuussa 2021.


