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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella pyritään parantamaan esittäjien ja erityisesti taustamuusikoiden sosiaalista 
tilannetta, sillä he elävät yhä useammin pidempään kuin mikä heidän esitystensä suoja-aika 
on (nykyisin 50 vuotta).

Äänitteiden massatuotanto alkoi pääosin 1950-luvulla. Yhä useampi vuosina 1957–1967 
äänitetty ja julkaistu esitys kuitenkin menettää suojansa tulevien 10 vuoden aikana, jos mitään 
ei tehdä. Äänitteeseen tallennetun esityksen suojan lakattua noin 7 000 esittäjää suurissa 
jäsenvaltioissa ja vastaavasti pienempi määrä pienemmissä jäsenvaltioissa menettää kaikki 
sellaiset tulot, jotka perustuvat sopimusperusteisiin rojalteihin ja lakisääteisiin korvauksiin 
esitysten yleisradioimisesta ja yleisölle välittämisestä baareissa ja yökerhoissa. 

Tällä on vaikutuksia pääesiintyjille (jotka saavat sopimusperusteisia rojalteja), mutta 
varsinkin niille tuhansille nimettöminä esiintyville taustamuusikoille (jotka eivät saa rojalteja 
vaan ainoastaan lakisääteisiä korvauksia), jotka osallistuivat äänitteiden tekemiseen 
1950-luvun lopulla ja 1960-luvulla ja ovat luovuttaneet yksinoikeutensa äänitetuottajalle 
kertamaksua vastaan (ns. kertaostosopimus). Heidän oikeutensa kohtuulliseen 
kertakorvaukseen yleisradioimisesta ja yleisölle välittämisestä – jota ei koskaan luovuteta 
äänitetuottajalle – lakkaisi. 

Valmistelija kannattaa päättäväisesti komission ehdotusta, koska se tarjoaa esittäjille ja 
äänitteiden tuottajille suurempia etuja. Erityisesti 20 prosentin varausta koskevat lausekkeet ja 
"käytä tai menetä" -lauseke takaavat, että esittäjät ja erityisesti taustamuusikot hyötyvät 
merkittävästi suoja-ajan pidentämisestä ja että heidän etujaan suojellaan hyvin.

Valmistelija ei pidä tuottajia koskevaa 2 miljoonan euron ylärajaa tarpeellisena, vaan toteaa, 
että se saattaa estää joitakin esittäjiä saamasta tarvitsemiaan tuloja. Valmistelija suosittelee 
siksi tämän kohdan poistamista. Myös ehdotukset esittäjien oikeuksien lakkauttamisesta olisi 
poistettava, koska näiden oikeuksien poistamisesta voisi koitua artisteille ja esittäjille 
taloudellista haittaa.

Valmistelija kannattaa voimakkaasti nettotulojen käyttöä 20 prosentin varauksen perustana. 
Tällä on tarkoitus varmistaa, että tuottajat voivat vähentää äänitteen suoja-ajan pidentämisen 
hallinnointiin suoraan liittyvät kohtuulliset kustannukset. On varmistettava, että vain suoraan 
hallinnointiin liittyvät kustannukset voidaan vähentää, jotta taataan esittäjien 
oikeudenmukainen ja johdonmukainen palkkaus.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Uudet teknologiat tarjoavat 
mahdollisuuden äänitteiden digitaaliseen 
jakeluun laillisten verkkopalvelujen 
kautta. Tähän kehykseen sisällytetään 
aikaisempien vuosien äänitteet, ja siten 
luodaan tilaisuus vähemmän suosittujen 
äänitteiden myymiseen, mikä tuo tuloja 
vanhemmille ja vähemmän menestyneille 
taiteilijoille.

Perustelu
Lähioikeuksien suojan keston pidentäminen lisää levy-yhtiöiden motivaatiota luettelojensa 
digitalisoimiseen. Verkkojakelupalvelut luovat näin ollen uusia näkymiä monille 
äänitallenteille, ja siten uusia tulonlähteitä taiteilijoille. Lisäksi varhaisempien äänitteiden 
digitalisointi tuo tuloja vanhemmille tai vähemmän menestyneille taiteilijoille, jotka hyötyvät 
niin kutsutuista "pitkä häntä -tuotteiden" myynnistä (paljon vähän myyviä tuotteita 
käsittävään tarjontaan sisältyvät vähän myyvät tuotteet). 

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Euroopan parlamentti pyytää 
komissiota käynnistämään samanlaisen 
vaikutusten arviointimenettelyn kuin 
musiikkialalla toteutettu menettely sen 
harkitsemiseksi, onko audiovisuaalisella 
alalla nykyisin sovellettavan suojan 
(taiteilijat, esittäjät, tuottajat ja 
lähetystoiminnan harjoittajat) 
voimassaoloaikaa tarpeen pidentää. 



AD\756690FI.doc 5/13 PE414.333v02-00

FI

Perustelu

Periaatteessa kaikkien esittäjien luova panos olisi tunnustettava, ja tämän olisi ilmettävä 
direktiivissä. Koska Euroopan komissio ei ole tehnyt vaikutusten arviointia esittäjien 
suoja-ajan mahdollisen pidentämisen seurauksista muilla aloilla, tällainen pidennys ei ole 
tässä vaiheessa järkevää. Näin ollen komissio valtuutetaan täten suorittamaan 
audiovisuaaliseen alaan kohdistuvien vaikutusten arviointi.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ensimmäinen täydentävä 
siirtymätoimenpide ei saa aiheuttaa 
suhteetonta hallinnollista taakkaa pienille 
ja keskisuurille äänitetuottajille. 
Jäsenvaltiot voivat tästä syystä niin 
halutessaan vapauttaa tästä 
velvollisuudesta äänitetuottajat, jotka 
katsotaan äänitteiden kaupallisesta 
hyödyntämisestä saatujen vuositulojen 
perusteella pieniksi tai keskisuuriksi.

Poistetaan.

Perustelu

Koska täydentävä siirtymätoimenpide (20 %) toteutetaan nettotulojen perusteella, pk-
yrityksille ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Jotta varmistetaan, että kaikki esittäjät 
hyötyvät näistä rahoista, on järkevää sisällyttää ne tähän toimenpiteeseen.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Rahaston varat olisi jaettava 
yksinomaan sellaisille esittäjille, joiden 
esitykset on tallennettu äänitteeseen ja 
jotka ovat siirtäneet oikeutensa 
äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan.
Tällä tavoin varatut rahavarat olisi jaettava 
muille kuin nimeltä mainituille 
pääesiintyjille vähintään kerran vuodessa 
yksilöllisin perustein. Jäsenvaltiot voivat 
vaatia, että rahavarojen jakaminen 

(13) Rahaston varat olisi jaettava 
yksinomaan sellaisille esittäjille, joiden 
esitykset on tallennettu äänitteeseen ja 
jotka ovat siirtäneet oikeutensa 
äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan.
Tällä tavoin varatut rahavarat olisi jaettava 
muille kuin nimeltä mainituille 
pääesiintyjille vähintään kerran vuodessa 
yksilöllisin perustein. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että rahavarojen jakaminen 
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annetaan tehtäväksi esittäjiä edustaville 
yhteisvalvontajärjestöille. Jos varojen 
jakaminen annetaan 
yhteisvalvontajärjestöjen tehtäväksi,
asiaan voidaan soveltaa jakokelvottomista 
tuloista annettuja kansallisia sääntöjä.

annetaan tehtäväksi esittäjiä edustaville 
yhteisvalvontajärjestöille. Asiaan voidaan 
soveltaa jakokelvottomista tuloista 
annettuja kansallisia sääntöjä. Unescon 
yleismaailmallisessa julistuksessa 
kulttuurisesta monimuotoisuudesta 
lausuttujen periaatteiden mukaan 
yhteisvalvontajärjestöjen on toteutettava 
keskeistä tehtäväänsä kulttuurisen 
monimuotoisuuden säilyttämisessä. 

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi 
säädettävä, että oikeuden esityksen 
tallenteeseen olisi palauduttava esittäjälle,
jos äänitetuottaja pidättäytyy tarjoamasta
myyntiin riittävinä määrinä kopioita
äänitteestä, joka ilman suoja-ajan 
pidentämistä olisi vapaasti käytettävissä, 
tai saattamasta tällaista äänitettä yleisön 
saataviin. Tämän seurauksena 
äänitetuottajan pitäisi menettää 
oikeutensa äänitteeseen, jotta vältetään 
tilanne, jossa nämä oikeudet olisivat 
voimassa samaan aikaan kuin esityksen 
tallennetta koskevat esittäjän oikeudet, 
jotka eivät enää ole äänitetuottajalle 
luovutettuja tai siirrettyjä oikeuksia.

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi 
säädettävä, että jos äänitetuottaja ei enää 
tarjoa myyntiin riittävinä määrinä kopioita
vähintään yhdestä versiosta äänitettä, joka 
ilman suoja-ajan pidentämistä olisi 
vapaasti käytettävissä, tai ei enää saata 
vähintään yhtä versiota tällaisesta 
äänitteestä yleisön saataviin, esittäjä voi 
pyytää häntä näin tekemään, ja jos 
tuottaja ei täytä tätä pyyntöä 
kohtuullisessa ajassa, esittäjä voi 
lakkauttaa esityksen tallennetta koskevien 
oikeuksien luovutuksen.

Perustelu

On kohtuullista, että äänitetuottajien on saatettava yksi versio kyseisestä äänitteestä yleisön 
saataville riittävinä määrinä.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tällä täydentävällä toimenpiteellä on 
myös tarkoitus varmistaa, että äänite 
menettää suojansa, jos sitä ei saateta 
yleisön saataviin tietyn ajan kuluessa 
suoja-ajan pidennyksen alkamisesta, koska 
oikeudenhaltijat eivät hyödynnä sitä tai 
koska äänitteen tuottajaa tai esittäjiä ei 
pystytä paikantamaan tai tunnistamaan. Jos 
äänitettä, joka ei ilman suoja-ajan 
pidentämistä olisi enää suojattu, ei ole 
saatettu yleisön saataviin, vaikka 
esittäjällä on, saatuaan takaisin 
oikeutensa, ollut kohtuullisen pituinen 
aika äänitteen saattamiseksi yleisön 
saataviin, oikeudet äänitteeseen ja 
esityksen tallenteeseen lakkaavat.

(16) Tällä täydentävällä toimenpiteellä on 
myös tarkoitus varmistaa, että äänite 
menettää suojansa, jos sitä ei saateta 
yleisön saataviin tietyn ajan kuluessa 
suoja-ajan pidennyksen alkamisesta, koska 
oikeudenhaltijat eivät hyödynnä sitä tai 
koska äänitteen tuottajaa tai esittäjiä ei 
pystytä paikantamaan tai tunnistamaan.

Perustelu

"Käytä tai menetä" -lauseke on tarkoitettu suojelemaan esittäjien oikeuksia ja varmistamaan, 
että äänitteiden tuottajat eivät voi rajoittaa näitä oikeuksia epäoikeudenmukaisella tavalla. 
Tämä toteutetaan johdanto-osan kappaleella 15. Johdanto-osan kappaleeseen 16 sisältyvistä 
muista toimista ei ole lisähyötyä esittäjille; monissa tapauksissa niistä voi aiheutua esittäjille 
jopa tappioita.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Täydentävien 
siirtymätoimenpiteiden joukossa on oltava 
esittäjien ja äänitetuottajien oikeuksien 
pakollinen yhteiskäyttö, kun oikeudet 
koskevat lähetystoiminnan harjoittajien 
suorittamia tilauspalveluja radio- tai 
televisiotuotannoistaan, joista laillisesti 
julkaistuista äänitteistä peräisin oleva 
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musiikki muodostaa olennaisen osan. 
Tämä kollektiivisten oikeuksien 
hallinnointijärjestelmä täydentää 
direktiivin 2006/115/EY 8 artiklan 
2 kohdan mukaista, laillisesti julkaistujen 
äänitteiden lähettämistä koskevaa 
korvausjärjestelmää, ja sen avulla 
varmistetaan, että asianomaiset esittäjät ja 
äänitetuottajat saavat – laillisesti 
julkaistujen äänitteiden suojan koko 
voimassaolon ajan – oikeudenmukaisen 
osuuden lähetystuotantojen tilatusta 
käytöstä maksetuista korvauksista.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että esittäjien oikeuksien suoja-ajan 
pidentämistä koskeviin ehdotuksiin liittyy 
säännöksiä, jotka suojelevat esittäjiä 
tarjoamalla oikeudenmukaiset 
sopimusehdot siirron tai luovutuksen 
yhteydessä.

Perustelu

Euroopan unionin tasolla ei ole tarvetta yhdenmukaistaa siirto- tai luovutussopimusten 
ehtoja. Jäsenvaltioiden huomio olisi kuitenkin kiinnitettävä siihen, että taustaesiintyjillä ei 
yleensä ole todellista neuvotteluvaltaa, ja tästä syystä tällaisten sopimusten ehdot ovat 
tavallisesti yksipuolisia.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi N:o 2006/116/EY
10 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että äänitteiden 
tuottajaa, jonka kokonaisvuositulot 
mainitun korvauksen maksamisvuotta 
edeltävänä vuonna eivät ylittäneet kahta 
miljoonaa euroa, ei velvoiteta varaamaan 
vähintään 20:tä prosenttia tuloista, jotka 
hän on saanut mainitun korvauksen 
maksamisvuotta edeltävänä vuonna 
sellaisten äänitekappaleiden 
valmistamisesta, levityksestä ja yleisön 
saataviin saattamisesta, joiden suhteen 
esittäjällä tai äänitteiden tuottajalla ei 3
artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina 
kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi 
suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.

Poistetaan.

Perustelu

Koska täydentävä siirtymätoimenpide (20 %) toteutetaan nettotulojen perusteella, pk-
yrityksille ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Jotta varmistetaan, että kaikki esittäjät 
hyötyvät näistä rahoista, on järkevää sisällyttää ne tähän toimenpiteeseen.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi N:o 2006/116/EY
10 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat päättää itse, 
annetaanko 3 kohdassa tarkoitettu oikeus
vuotuiseen lisäkorvaukseen
yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoitavaksi, 
ja jos annetaan, missä määrin.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö hallinnoi
3 kohdassa tarkoitettua oikeutta
vuotuiseen lisäkorvaukseen.
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Perustelu

On olennaista, että yhteisvalvontajärjestöt jakavat esittäjien puolesta kerätyt korvaukset hyvin 
tarkasti ja yksilöllisin perustein.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi N:o 2006/116/EY
10 a artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Yhteisvalvontajärjestöjen on jaettava 
nämä korvaukset yksilöllisin perustein ja 
ottaen huomioon kunkin esittäjän 
esitysten käytön.

Perustelu

On olennaista, että yhteisvalvontajärjestöt jakavat esittäjien puolesta kerätyt korvaukset hyvin 
tarkasti ja yksilöllisin perustein.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi N:o 2006/116/EY
10 a artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Mitä tulee niiden oikeuksien 
hallinnointiin, jotka koskevat 
lähetystoiminnan harjoittajien 
suorittamia tilauspalveluja radio- tai 
televisiotuotannoistaan, jotka sisältävät 
laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin 
olevaa musiikkia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että esittäjien ja 
äänitetuottajien oikeuksia myöntää tai 
evätä lupa tällaiseen käyttöön voidaan 
käyttää ainoastaan tällaisten äänitteiden 
lähettämisestä maksettavien korvausten 
keräämistä ja jakamista varten perustetun 
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yhteisvalvontajärjestön kautta.

Perustelu

Esittäjille ja äänitetuottajille säädetyn suoja-ajan pidennys pahentaa radio- ja 
televisiotoiminnan harjoittajien hallinnollisia vaikeuksia selvittää tarvittavat tuotantonsa 
tilauspalvelua koskevat oikeudet, varsinkin arkistojensa. Jotta saavutettaisiin sekä tehokas 
oikeuksien hallinnointi, johon tekijänoikeusdirektiivin (Infosoc-direktiivi) johdanto-osan 
26 kappaleessa kannustetaan, että kaikille oikeudenhaltijoille kohtuullinen osuus myös 
lähetystuotantojen tilatusta käytöstä, on tarkoituksenmukaista täydentää tätä 
korvausjärjestelmää tällaiseen käyttöön tarkoitetulla pakollisella kollektiivisella 
lisensointijärjestelmällä.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi N:o 2006/116/EY
10 a artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun 
esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen 
niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään 
tämän muutosdirektiivin numero]/EY, 
suojan esityksen tallenteen tai äänitteen 
suhteen, lakkaa tarjoamasta myyntiin
äänitteen kopioita riittävinä määrinä taikka
saattamasta äänitettä yleisön saataviin 
johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä 
on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse 
valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana, esittäjä voi irtisanoa 
siirto- tai luovutussopimuksen. Jos 
äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka 
ovat tehneet useat esittäjät yhdessä, 
esittäjät voivat irtisanoa siirto- tai 
luovutussopimuksensa ainoastaan 
yhteisesti. Jos siirto- tai luovutussopimus 
irtisanotaan ensimmäisen tai toisen 
virkkeen mukaisesti, äänitteiden tuottajan 
oikeudet äänitteeseen lakkaavat.

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun 
esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen 
niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään 
tämän muutosdirektiivin numero]/EY, 
suojan esityksen tallenteen tai äänitteen 
suhteen, ei enää tarjoa myyntiin
vähintään yhtä versiota äänitteestä
riittävinä määrinä taikka saata vähintään 
yhtä versiota äänitteestä yleisön saataviin 
johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä 
on mahdollisuus saada se saataviinsa itse 
valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana, esittäjä voi pyytää 
tuottajaa näin tekemään, ja jos tuottaja ei 
täytä tätä pyyntöä kohtuullisessa ajassa, 
esittäjä voi lakkauttaa kyseistä äänitettä 
koskevien oikeuksien luovutuksen.
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Perustelu

On kohtuullista, että äänitetuottajien on saatettava yksi versio kyseisestä äänitteestä yleisön 
saataville riittävinä määrinä.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi N:o 2006/116/EY
10 a artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos äänitettä ei vuoden kuluttua siitä, kun 
esittäjä ja äänitteiden tuottaja 
menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 
1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne 
olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, suojan 
esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, 
ole saatettu yleisön saataviin johtimitse tai 
johtimitta siten, että yleisöllä on 
mahdollisuus saada teos saataviinsa itse 
valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana, äänitteiden 
tuottajan oikeudet äänitteeseen ja 
esittäjien oikeudet esityksen tallenteeseen 
lakkaavat. ”

Poistetaan.

Perustelu

"Käytä tai menetä" -lauseke on tarkoitettu suojelemaan esittäjien oikeuksia ja varmistamaan, 
että äänitteiden tuottajat eivät voi rajoittaa näitä oikeuksia epäoikeudenmukaisella tavalla. 
Tämä toteutetaan 10 artiklan 1 kohdan 1 alakohdalla, eikä 2 alakohtaan sisältyvistä muista
toimista ole lisähyötyä esittäjille; monissa tapauksissa niistä voi aiheutua esittäjille jopa 
tappioita.
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