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Tarkistus 56
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla 
suojatun sisällön ja oheispalvelujen, kuten 
kirjojen, audiovisuaalisten tuotantojen ja 
äänitetyn musiikin, levittäminen edellyttää, 
että tekijänoikeuden ja lähioikeuksien eri 
haltijat, kuten tekijät, tuottajat ja julkaisijat, 
lisensoivat oikeutensa. Tavallisesti 
oikeudenhaltijat voivat valita, 
hallinnoidaanko heidän oikeuksiaan 
erikseen vai kollektiivisesti. 
Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hallinnointiin sisältyvät lisenssien 
myöntäminen käyttäjille, lisenssiensaajia 
koskevat tarkastukset ja oikeuksien käytön 
seuranta, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
täytäntöönpano, oikeuksien 
hyödyntämisestä saatavien 
tekijänoikeustulojen periminen ja 
oikeudenhaltioille kuuluvien määrien 
maksaminen. Yhteisvalvontajärjestöjen 
avulla oikeudenhaltijat saavat tuloja 
käytöstä, jota he eivät voisi ohjata tai 
valvoa itse, myös kotimaansa 
ulkopuolisilla markkinoilla. Niillä on myös 
tärkeä yhteiskunnallinen ja kulttuurinen 
rooli kulttuuri-ilmaisujen 
monimuotoisuuden edistäjinä, koska niiden 
avulla myös pienimuotoisimmat ja 
vähemmän suositut teoskokoelmat voivat 
päästä markkinoille. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklassa edellytetään, että unioni 
ottaa kulttuuriin liittyvät näkökohdat 
huomioon toiminnassaan, erityisesti 
kulttuuriensa monimuotoisuuden 
vaalimiseksi ja edistämiseksi.

(2) Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla 
suojatun sisällön ja oheispalvelujen, kuten 
kirjojen, audiovisuaalisten tuotantojen ja 
äänitetyn musiikin, levittäminen edellyttää, 
että tekijänoikeuden ja lähioikeuksien eri 
haltijat, kuten tekijät, tuottajat ja julkaisijat, 
lisensoivat oikeutensa. Tavallisesti 
oikeudenhaltijat voivat valita, 
hallinnoidaanko heidän oikeuksiaan 
erikseen vai kollektiivisesti. 
Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hallinnointiin sisältyvät lisenssien 
myöntäminen käyttäjille, lisenssiensaajia 
koskevat tarkastukset ja oikeuksien käytön 
seuranta, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
täytäntöönpano, oikeuksien 
hyödyntämisestä saatavien 
tekijänoikeustulojen periminen ja 
oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien 
maksaminen. Yhteisvalvontajärjestöjen 
avulla oikeudenhaltijat saavat tuloja 
käytöstä, jota he eivät voisi ohjata tai 
valvoa itse, myös kotimaansa 
ulkopuolisilla markkinoilla. Niillä on myös 
tärkeä yhteiskunnallinen ja kulttuurinen 
rooli kulttuuri-ilmaisujen 
monimuotoisuuden edistäjinä, koska niiden 
avulla myös pienimuotoisimmat ja 
vähemmän suositut teoskokoelmat voivat 
päästä markkinoille.

Or. en
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Tarkistus 57
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elimien oikeudenhaltijoille 
ja käyttäjille tarjoamat palvelut ovat 
olennaisen tärkeitä kulttuurialan 
kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi 
unionissa ja kulttuurisesti 
monimuotoisten luovien 
teollisuudenalojen kasvun takaamiseksi. 
Kollektiivista hallinnointia harjoittavat 
elimet tukevat tekijöitä kehittämällä 
tärkeää yhteiskunnallista ja kulttuurista 
toimintaa sekä varmistamalla vaativien tai 
vähemmän suosittujen kokoelmien ja 
uusien taiteilijoiden markkinoille pääsyn.

Or. en

Tarkistus 58
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 167 artiklassa 
edellytetään, että unioni ottaa kulttuuriin 
liittyvät näkökohdat huomioon 
toiminnassaan, erityisesti kulttuuriensa 
monimuotoisuuden vaalimiseksi ja 
edistämiseksi. Tästä seuraa, että 
jäsenvaltioiden olisi suojeltava, vaalittava 
ja edistettävä kulttuurista 
monimuotoisuutta. Kollektiivista 
hallinnointia harjoittavilla elimillä on nyt 
ja jatkossa tärkeä tehtävä kulttuurisen 
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monimuotoisuuden edistäjinä, sekä siten, 
että ne mahdollistavat pienimpien ja 
vähemmän suosittujen kokoelmien pääsyn 
markkinoille, että siten, että ne tarjoavat 
sosiaali-, kulttuuri- ja koulutuspalveluja 
oikeudenhaltijoille ja yleisölle.

Or. en

Tarkistus 59
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioniin sijoittautuneiden 
yhteisvalvontajärjestöjen on 
palveluntarjoajina noudatettava 
palveluista sisämarkkinoilla 
12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY nojalla 
vahvistettuja kansallisia vaatimuksia. 
Mainitun direktiivin tarkoituksena on 
luoda oikeudellinen kehys 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä. Tämä merkitsee, 
että yhteisvalvontajärjestöjen olisi voitava 
vapaasti tarjota palvelujaan rajojen yli, 
edustaa toisissa jäsenvaltioissa asuvia tai 
toisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
oikeudenhaltijoita ja myöntää lisenssejä 
toisissa jäsenvaltioissa asuville tai toisiin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille käyttäjille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 60
Sabine Verheyen
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioniin sijoittautuneiden 
yhteisvalvontajärjestöjen on 
palveluntarjoajina noudatettava 
palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/123/EY nojalla vahvistettuja 
kansallisia vaatimuksia. Mainitun 
direktiivin tarkoituksena on luoda 
oikeudellinen kehys 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä. Tämä merkitsee, 
että yhteisvalvontajärjestöjen olisi voitava 
vapaasti tarjota palvelujaan rajojen yli, 
edustaa toisissa jäsenvaltioissa asuvia tai 
toisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
oikeudenhaltijoita ja myöntää lisenssejä 
toisissa jäsenvaltioissa asuville tai toisiin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille käyttäjille.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 61
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioniin sijoittautuneiden 
yhteisvalvontajärjestöjen on 
palveluntarjoajina noudatettava palveluista 
sisämarkkinoilla 
12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY nojalla 
vahvistettuja kansallisia vaatimuksia. 
Mainitun direktiivin tarkoituksena on luoda 
oikeudellinen kehys 

(3) Unioniin sijoittautuneiden 
yhteisvalvontajärjestöjen on 
palveluntarjoajina noudatettava palveluista 
sisämarkkinoilla 
12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY nojalla 
vahvistettuja kansallisia vaatimuksia. 
Mainitun direktiivin tarkoituksena on luoda 
oikeudellinen kehys 
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sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä. Tämä merkitsee, 
että yhteisvalvontajärjestöjen olisi voitava 
vapaasti tarjota palvelujaan rajojen yli, 
edustaa toisissa jäsenvaltioissa asuvia tai 
toisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
oikeudenhaltijoita ja myöntää lisenssejä 
toisissa jäsenvaltioissa asuville tai toisiin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille käyttäjille.

sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä. Tämä merkitsee,
että yhteisvalvontajärjestöjen olisi voitava 
tarjota palvelujaan rajojen yli, edustaa 
toisissa jäsenvaltioissa asuvia tai toisiin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
oikeudenhaltijoita ja myöntää lisenssejä 
toisissa jäsenvaltioissa asuville tai toisiin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille käyttäjille.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden viranomaisten voivat jatkossa edelleen hyväksyä yhteisvalvontajärjestöt 
ennen kuin ne voivat aloittaa toimintansa.

Tarkistus 62
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäissäännöt palvelujen vapaan 
liikkuvuuden toteuttamiseksi 
sisämarkkinoilla. Sillä ei puututa 
jäsenvaltioiden yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti toteuttamiin toimiin, joilla 
pyritään suojelemaan tai edistämään 
kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta ja sosiaalipoliittisia 
tavoitteita taiteilijoiden hyväksi. 
Yhteisöjen tuomioistuin on kehittänyt 
käsitteen ”yleistä etua koskevat pakottavat 
syyt”, joihin tämän direktiivin eräissä 
säännöksissä viitataan, SEUT-
sopimuksen 43 ja 49 artiklaa koskevassa 
oikeuskäytännössään, ja käsite saattaa 
kehittyä edelleen. Se kattaa vähintään 
seuraavat tämän direktiivin kannalta 
merkitykselliset syyt: sosiaalipoliittiset 
tavoitteet, palvelujen vastaanottajien 
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suojelu, teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelu, kulttuuripoliittiset tavoitteet, 
kansalliskielen edistäminen sekä 
kansallisen historiallisen ja 
kulttuuriperinnön vaaliminen.

Or. de

Tarkistus 63
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Yhteisvalvontajärjestöjen toimintaan 
sovellettavat kansalliset säännöt vaihtelevat 
merkittävästi toisistaan erityisesti sen 
suhteen, mikä on yhteisvalvontajärjestöjen 
avoimuus ja selontekovelvollisuus niiden 
jäseniä ja oikeudenhaltijoita kohtaan. Sen 
lisäksi, että ulkomaisten 
oikeudenhaltijoiden on vaikea käyttää 
oikeuksiaan ja perittyjen tulojen tilinpito 
on liian usein heikkolaatuista, 
yhteisvalvontajärjestöjen toimintaan 
liittyvät ongelmat johtavat tehottomuuteen 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hyödyntämisessä sisämarkkinoilla, mistä 
koituu haittaa yhteisvalvontajärjestöjen 
jäsenille, oikeudenhaltijoille ja käyttäjille. 
Näitä ongelmia ei esiinny 
riippumattomien hallinnointipalvelujen 
tarjoajien toiminnassa, jotka toimivat 
oikeudenhaltijoiden agentteina 
hallinnoiden heidän oikeuksiaan 
kaupalliselta pohjalta ja joissa 
oikeudenhaltijoilla ei ole 
jäsenyysoikeuksia.

(4) Yhteisvalvontajärjestöjen toimintaan 
sovellettavat kansalliset säännöt vaihtelevat 
merkittävästi toisistaan erityisesti sen 
suhteen, mikä on yhteisvalvontajärjestöjen 
avoimuus ja selontekovelvollisuus niiden 
jäseniä ja oikeudenhaltijoita kohtaan. Sen 
lisäksi, että ulkomaisten 
oikeudenhaltijoiden on vaikea käyttää 
oikeuksiaan ja perittyjen tulojen tilinpito 
on liian usein heikkolaatuista, 
yhteisvalvontajärjestöjen toimintaan 
liittyvät ongelmat johtavat tehottomuuteen 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hyödyntämisessä sisämarkkinoilla, mistä 
koituu haittaa yhteisvalvontajärjestöjen 
jäsenille, oikeudenhaltijoille ja käyttäjille.

Or. en
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Tarkistus 64
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Yhteisvalvontajärjestöjen toimintaan 
sovellettavat kansalliset säännöt vaihtelevat 
merkittävästi toisistaan erityisesti sen 
suhteen, mikä on yhteisvalvontajärjestöjen 
avoimuus ja selontekovelvollisuus niiden 
jäseniä ja oikeudenhaltijoita kohtaan. Sen 
lisäksi, että ulkomaisten 
oikeudenhaltijoiden on vaikea käyttää 
oikeuksiaan ja perittyjen tulojen tilinpito 
on liian usein heikkolaatuista, 
yhteisvalvontajärjestöjen toimintaan 
liittyvät ongelmat johtavat tehottomuuteen 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hyödyntämisessä sisämarkkinoilla, mistä 
koituu haittaa yhteisvalvontajärjestöjen 
jäsenille, oikeudenhaltijoille ja käyttäjille. 
Näitä ongelmia ei esiinny riippumattomien 
hallinnointipalvelujen tarjoajien 
toiminnassa, jotka toimivat 
oikeudenhaltijoiden agentteina 
hallinnoiden heidän oikeuksiaan 
kaupalliselta pohjalta ja joissa 
oikeudenhaltijoilla ei ole 
jäsenyysoikeuksia.

(4) Yhteisvalvontajärjestöjen toimintaan 
sovellettavat kansalliset säännöt vaihtelevat 
merkittävästi toisistaan erityisesti sen 
suhteen, mikä on yhteisvalvontajärjestöjen 
avoimuus ja selontekovelvollisuus niiden 
jäseniä ja oikeudenhaltijoita kohtaan. Sen 
lisäksi, että ulkomaisten 
oikeudenhaltijoiden on vaikea käyttää 
oikeuksiaan ja perittyjen tulojen tilinpito 
on liian usein heikkolaatuista, 
yhteisvalvontajärjestöjen toimintaan 
liittyvät ongelmat johtavat tehottomuuteen 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hyödyntämisessä sisämarkkinoilla, mistä 
koituu haittaa yhteisvalvontajärjestöjen 
jäsenille, oikeudenhaltijoille ja käyttäjille. 
Näitä ongelmia ei esiinny riippumattomien 
hallinnointipalvelujen tarjoajien 
toiminnassa, jotka toimivat 
oikeudenhaltijoiden agentteina 
hallinnoiden heidän oikeuksiaan 
kaupalliselta pohjalta ja joissa 
oikeudenhaltijoilla ei ole 
jäsenyysoikeuksia, edellyttäen, että ne 
eivät ole välittömässä kilpailuasemassa 
yhteisvalvontajärjestöihin nähden 
oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien 
keräämiseen ja jakamiseen nähden.
Tällaisissa tapauksissa omistajuutta ja 
jäsenien valvontaa koskevat perusteet 
menettävät merkityksensä.

Or. en

Tarkistus 65
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Sen varmistamiseksi, että 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat 
voivat hyötyä täysin sisämarkkinoista 
heidän oikeuksiensa kollektiivisessa 
hallinnoimisessa ja että heidän 
vapauttaan käyttää oikeuksiaan ei 
rajoiteta kohtuuttomasti, on tarpeen 
huolehtia asianmukaisten takeiden 
sisällyttämisestä yhteisvalvontajärjestöjen 
peruskirjoihin. Lisäksi 
direktiivin 2006/123/EY mukaisesti 
yhteisvalvontajärjestöt eivät 
hallinnointipalvelujaan tarjotessaan saisi 
suoraan tai välillisesti syrjiä 
oikeudenhaltijoita heidän 
kansalaisuutensa, asuinpaikkansa tai 
sijoittautumispaikkansa perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 66
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Sen varmistamiseksi, että 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat 
voivat hyötyä täysin sisämarkkinoista 
heidän oikeuksiensa kollektiivisessa 
hallinnoimisessa ja että heidän vapauttaan 
käyttää oikeuksiaan ei rajoiteta 
kohtuuttomasti, on tarpeen huolehtia 
asianmukaisten takeiden sisällyttämisestä 
yhteisvalvontajärjestöjen peruskirjoihin. 
Lisäksi direktiivin 2006/123/EY mukaisesti 
yhteisvalvontajärjestöt eivät 
hallinnointipalvelujaan tarjotessaan saisi 
suoraan tai välillisesti syrjiä 

(8) Sen varmistamiseksi, että 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat 
voivat hyötyä täysin sisämarkkinoista 
heidän oikeuksiensa kollektiivisessa 
hallinnoimisessa ja että heidän vapauttaan 
käyttää oikeuksiaan ei rajoiteta missään 
olosuhteissa, on tarpeen huolehtia 
asianmukaisten takeiden sisällyttämisestä 
yhteisvalvontajärjestöjen peruskirjoihin. 
Lisäksi direktiivin 2006/123/EY mukaisesti 
yhteisvalvontajärjestöt eivät 
hallinnointipalvelujaan tarjotessaan saisi 
suoraan tai välillisesti syrjiä 
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oikeudenhaltijoita heidän kansalaisuutensa, 
asuinpaikkansa tai sijoittautumispaikkansa 
perusteella.

oikeudenhaltijoita heidän kansalaisuutensa, 
asuinpaikkansa tai sijoittautumispaikkansa 
perusteella. Kaikenlaista suoraa tai 
epäsuoraa syrjintää aiempien lisenssien, 
musiikkikokoelmien laajuuden tai 
odotettavissa olevien liikevaihtojen 
perusteella on vältettävä.

Or. de

Perustelu

Kaikenlaista suoraa tai epäsuoraa syrjintää on vältettävä.

Tarkistus 67
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vapaus tarjota ja ottaa vastaan 
kollektiivisia hallinnointipalveluja 
kansallisten rajojen yli edellyttää, että 
oikeudenhaltijat voivat vapaasti valita, 
mikä yhteisvalvontajärjestö hallinnoi 
niiden oikeuksia (kuten oikeuksia julkiseen 
esittämiseen ja yleisradiointiin) tai tiettyyn 
luokkaan kuuluvia oikeuksia (kuten teosten 
vuorovaikutteinen välittäminen yleisölle) 
edellyttäen, että yhteisvalvontajärjestö 
hallinnoi jo tällaisia oikeuksia tai tiettyyn 
luokkaan kuuluvia oikeuksia. Tämä 
merkitsee sitä, että oikeudenhaltijat voivat 
helposti peruuttaa yhteisvalvontajärjestöltä 
oikeutensa tai tiettyyn luokkaan kuuluvat 
oikeutensa ja uskoa tai siirtää osan tai 
kaikki niistä toiselle 
yhteisvalvontajärjestölle tai toiselle 
yhteisölle riippumatta 
yhteisvalvontajärjestön tai oikeudenhaltijan 
asuinjäsenvaltiosta tai kansalaisuudesta. 
Erityyppisiä teoksia ja muuta aineistoa, 
kuten kirjallisia, musiikki- tai 
valokuvateoksia, hallinnoivien 

(9) Vapaus tarjota ja ottaa vastaan 
kollektiivisia hallinnointipalveluja 
kansallisten rajojen yli edellyttää, että 
oikeudenhaltijat voivat vapaasti valita, 
mikä yhteisvalvontajärjestö hallinnoi 
niiden oikeuksia (kuten oikeuksia julkiseen 
esittämiseen ja yleisradiointiin) tai tiettyyn 
luokkaan kuuluvia oikeuksia (kuten teosten 
vuorovaikutteinen välittäminen yleisölle) 
edellyttäen, että yhteisvalvontajärjestö 
hallinnoi jo tällaisia oikeuksia tai tiettyyn 
luokkaan kuuluvia oikeuksia. Tämä 
merkitsee sitä, että oikeudenhaltijat voivat 
helposti peruuttaa yhteisvalvontajärjestöltä 
oikeutensa tai tiettyyn luokkaan kuuluvat 
oikeutensa ja uskoa tai siirtää osan tai 
kaikki niistä toiselle 
yhteisvalvontajärjestölle tai toiselle 
yhteisölle riippumatta 
yhteisvalvontajärjestön tai oikeudenhaltijan 
asuinjäsenvaltiosta tai kansalaisuudesta. 
Erityyppisiä teoksia ja muuta aineistoa, 
kuten kirjallisia, musiikki- tai 
valokuvateoksia, hallinnoivien 
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yhteisvalvontajärjestöjen olisi niin ikään 
mahdollistettava tämä joustavuus 
oikeudenhaltijoille erityyppisten teosten ja 
muun aineiston hallinnoinnissa. 
Yhteisvalvontajärjestöjen olisi ilmoitettava 
oikeudenhaltijoille tästä 
valinnanmahdollisuudesta ja huolehdittava 
siitä, että he voivat käyttää sitä 
mahdollisimman helposti. Tämä direktiivi 
ei saisi rajoittaa oikeudenhaltijoiden 
mahdollisuuksia hallinnoida oikeuksiaan 
erikseen, myös muuta kuin kaupallista 
käyttöä varten.

yhteisvalvontajärjestöjen olisi niin ikään 
mahdollistettava tämä joustavuus 
oikeudenhaltijoille erityyppisten teosten ja 
muun aineiston hallinnoinnissa. 
Yhteisvalvontajärjestöjen olisi ilmoitettava 
oikeudenhaltijoille tästä 
valinnanmahdollisuudesta ja huolehdittava 
siitä, että he voivat käyttää sitä 
mahdollisimman helposti. Tämän 
direktiivin olisi suojeltava ja vahvistettava 
oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia 
hallinnoida oikeuksiaan erikseen, myös 
muuta kuin kaupallista käyttöä varten.

Or. de

Perustelu

Direktiivillä olisi vahvistettava suojaa.

Tarkistus 68
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Taloudellisten yksinoikeuksien 
yksilöllinen käyttäminen, mitä tapahtuu 
usein audiovisuaalisella alalla, on myös 
yhdenmukaista sisämarkkinoiden 
tavoitteisiin nähden, koska siten 
vahvistetaan tuottajan käyttöoikeuksia ja 
vähennetään pirstaloitumisen 
mahdollisuutta.

Or. en

Tarkistus 69
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) Direktiivin säännöksiä täytäntöön 
pantaessa on otettava huomioon kunkin 
alan erityispiirteet. Direktiivissä on 
erityisesti otettava huomioon, että 
audiovisuaalisella alalla, jossa tekijöiden 
ja tuottajien suhde on yleensä 
epätasapainoinen, yhteisvalvonta on 
ensisijainen keino taata tekijöille 
oikeudenmukaiset palkkiot. Näin ollen 
yhteisvalvontajärjestöjen, jotka 
hallinnoivat tekijöiden oikeuksia 
audiovisuaalisella alla, on voitava 
ennakoida yhteisvaltuutusta oikeuksien 
hallinnoimiseksi erottelematta eri luokkia. 
Yhteisvalvontajärjestöt on myös 
valtuutettava määrittämään tekijöiden 
perumisehdot sikäli kuin se osoittautuu 
tarpeelliseksi niiden tehtävän – eli 
hallinnointikustannuksien yhdistämisen 
kaikkien tekijöiden hyödyttämiseksi, 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
puolustamisen ja edistämisen sekä 
käyttäjien oikeusturvan – hoitamisen 
kannalta.

Or. fr

Tarkistus 70
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yhteisvalvontajärjestöjen jäsenyyden 
olisi perustuttava objektiivisiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin muun muassa 
suhteessa julkaisijoihin, jotka oikeuksien 
hyödyntämistä koskevan sopimuksen 
nojalla ovat oikeutettuja osuuteen 
yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoimien 
oikeuksien tuottamista tuloista ja perimään 

(10) Yhteisvalvontajärjestöjen jäsenyyden 
olisi perustuttava objektiivisiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin muun muassa 
suhteessa oikeudenhaltijoita edustaviin 
yhdistyksiin, kuten muihin 
yhteisvalvontajärjestöihin tai 
oikeudenhaltijoiden yhteenliittymiin, ja 
julkaisijoihin, jotka oikeuksien 
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nämä tulot yhteisvalvontajärjestöltä. hyödyntämistä koskevan sopimuksen 
nojalla ovat oikeutettuja osuuteen 
yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoimien 
oikeuksien tuottamista tuloista ja perimään 
nämä tulot yhteisvalvontajärjestöltä.

Or. en

Tarkistus 71
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yhteisvalvontajärjestöjen 
edellytetään toimivan jäseniensä etujen 
mukaisesti. Siksi on tärkeää huolehtia 
järjestelmistä, joiden avulla 
yhteisvalvontajärjestöjen jäsenet voivat 
käyttää jäsenyysoikeuksiaan osallistumalla 
järjestöjen päätöksentekoprosessiin. Eri 
luokkiin kuuluvien jäsenten olisi oltava 
tasapuolisesti ja tasapainoisesti 
edustettuina päätöksentekoprosessissa. 
Yhteisvalvontajärjestöjen jäsenten 
yleiskokouksen sääntöjen tehokkuus voi 
heikentyä, jollei ole olemassa säännöksiä 
siitä, miten yleiskokoukset olisi 
toteutettava. Sen vuoksi on tarpeen 
varmistaa, että yleiskokous kutsutaan 
koolle säännöllisesti ja ainakin vuosittain ja 
että tärkeimmät yhteisvalvontajärjestön
päätökset tehdään yleiskokouksessa.

(11) Kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elimien olisi toimittava 
edustamiensa oikeudenhaltijoiden 
kollektiivisten etujen mukaisesti. Siksi on 
tärkeää huolehtia järjestelmistä, joiden 
avulla yhteisvalvontajärjestöjen jäsenet 
voivat käyttää jäsenyysoikeuksiaan 
osallistumalla järjestöjen 
päätöksentekoprosessiin. Eri luokkiin 
kuuluvien jäsenten, kuten tuottajien tai 
esittäjien, olisi oltava tasapuolisesti ja 
tasapainoisesti edustettuina 
päätöksentekoprosessissa. Kollektiivista 
hallinnointia harjoittavien elimien 
jäsenten yleiskokouksen sääntöjen 
tehokkuus heikentyisi, jollei ole olemassa 
säännöksiä siitä, miten yleiskokoukset olisi 
toteutettava. Sen vuoksi on tarpeen 
varmistaa, että yleiskokous kutsutaan 
koolle säännöllisesti ja ainakin vuosittain ja 
että tärkeimmät kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen päätökset tehdään 
yleiskokouksessa.

Or. en

Tarkistus 72
Sabine Verheyen
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisvalvontajärjestöjen jäsenten 
olisi voitava osallistua yleiskokoukseen ja 
äänestää siinä; näiden oikeuksien käyttöön 
voidaan soveltaa ainoastaan 
oikeudenmukaisia ja oikeasuhteisia 
rajoituksia. Äänioikeuksien käyttö olisi 
tehtävä helpoksi.

(12) Yhteisvalvontajärjestöjen jäsenten 
olisi voitava osallistua yleiskokoukseen ja 
äänestää siinä; näiden oikeuksien käyttöön 
voidaan soveltaa ainoastaan 
oikeudenmukaisia ja oikeasuhteisia 
rajoituksia. Äänioikeuksien käyttö olisi 
tehtävä helpoksi, ja sen olisi 
mahdollisuuksien mukaan oltava 
sähköistä.

Or. de

Tarkistus 73
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisvalvontajärjestöjen jäsenten 
olisi voitava osallistua yleiskokoukseen ja 
äänestää siinä; näiden oikeuksien käyttöön 
voidaan soveltaa ainoastaan 
oikeudenmukaisia ja oikeasuhteisia 
rajoituksia. Äänioikeuksien käyttö olisi 
tehtävä helpoksi.

(12) Yhteisvalvontajärjestöjen voivat 
osallistua yleiskokoukseen ja äänestää 
siinä; Sekä aktiivisien että passiivisien 
äänioikeuksien käyttö olisi tehtävä 
helpoksi.

Or. de

Perustelu

Järjestössä ei saa olla erilaisia jäsenluokkia, vaan kaikkien jäsenten pitää voida käyttää 
helposti yhtäläistä ja yleistä äänioikeutta.

Tarkistus 74
Emma McClarkin
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenten olisi voitava osallistua 
yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoinnin 
seurantaan. Yhteisvalvontajärjestöjen olisi 
tätä varten otettava käyttöön 
organisaatiorakenteensa kannalta sopiva 
valvontatoiminto ja annettava jäsentensä 
olla edustettuina toimintoa harjoittavassa 
elimessä. Jotta vältettäisiin kohtuuttoman 
rasitteen aiheutuminen pienemmille 
yhteisvalvontajärjestöille ja jotta tästä 
direktiivistä johtuvat velvoitteet olisivat 
oikeasuhteisia, jäsenvaltioiden olisi voitava 
tarpeellisiksi katsomissaan tapauksissa 
vapauttaa pienimmät 
yhteisvalvontajärjestöt velvoitteesta 
järjestää kyseinen valvontatoiminto.

(13) Jäsenten olisi voitava osallistua 
kollektiivista hallinnointia harjoittavien
elimien hallinnoinnin seurantaan. 
Kollektiivista hallinnointia harjoittavien
elimien olisi tätä varten otettava käyttöön 
organisaatiorakenteensa kannalta sopiva 
valvontatoiminto ja annettava jäsentensä 
olla edustettuina toimintoa harjoittavassa 
elimessä. Jotta vältettäisiin kohtuuttomien 
rasitteiden aiheutuminen pienemmille 
kollektiivista hallinnointia harjoittaville 
elimille parempaan sääntelyyn liittyvien 
sitoumusten mukaisesti ja jotta tästä 
direktiivistä johtuvat velvoitteet olisivat 
oikeasuhteisia, jäsenvaltioiden olisi 
vapautettava pienimmät kollektiivista 
hallinnointia harjoittavat elimet 
velvoitteesta järjestää kyseinen 
valvontatoiminto.

Or. en

Perustelu

Parempaa sääntelyä koskevien ja komission sitoumusten mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
vapauttaa pienimmät elimet tietyistä vaatimuksista, jotka mahdollisesti aiheuttavat rasitteita.

Tarkistus 75
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenten olisi voitava osallistua 
yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoinnin 
seurantaan. Yhteisvalvontajärjestöjen olisi 
tätä varten otettava käyttöön 
organisaatiorakenteensa kannalta sopiva 
valvontatoiminto ja annettava jäsentensä 

(13) Jäsenten olisi voitava osallistua 
kollektiivista hallinnointia harjoittavien 
elimien hallinnoinnin seurantaan. 
Kollektiivista hallinnointia harjoittavien 
elimien olisi tätä varten otettava käyttöön 
organisaatiorakenteensa kannalta sopiva 
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olla edustettuina toimintoa harjoittavassa 
elimessä. Jotta vältettäisiin kohtuuttoman 
rasitteen aiheutuminen pienemmille 
yhteisvalvontajärjestöille ja jotta tästä 
direktiivistä johtuvat velvoitteet olisivat 
oikeasuhteisia, jäsenvaltioiden olisi voitava 
tarpeellisiksi katsomissaan tapauksissa 
vapauttaa pienimmät 
yhteisvalvontajärjestöt velvoitteesta 
järjestää kyseinen valvontatoiminto.

valvontatoiminto ja annettava jäsentensä 
eri luokkien olla yhtäläisesti edustettuina 
toimintoa harjoittavassa elimessä. Jotta 
vältettäisiin kohtuuttoman rasitteen 
aiheutuminen pienemmille 
yhteisvalvontajärjestöille ja jotta tästä 
direktiivistä johtuvat velvoitteet olisivat 
oikeasuhteisia, jäsenvaltioiden olisi voitava 
tarpeellisiksi katsomissaan tapauksissa 
vapauttaa pienimmät 
yhteisvalvontajärjestöt velvoitteesta 
järjestää kyseinen valvontatoiminto.

Or. en

Tarkistus 76
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jos oikeudenhaltijoille kuuluvia 
määriä ei voida jakaa sen vuoksi, että 
kollektiivista hallinnointia harjoittavat 
elimet eivät ole yksilöineet ja 
paikallistaneet oikeudenhaltijoita, 
kollektiivista hallinnointia harjoittavia 
elimiä ei kannustettaisi toteuttamaan 
tarkoituksenmukaisia toimia 
asianomaisten oikeudenhaltijoiden 
paikallistamiseksi, jos mainittujen elimien 
annettaisiin pitää rahat ja käyttää niitä 
muihin tarkoituksiin, mikäli ne eivät 
saavuttaisi asetettua tavoitetta. Koska 
jäsenvaltiot ovat ensisijaisesti vastuussa 
kulttuuripolitiikasta, on asianmukaista, 
että varat, joita ei voida jakaa, maksetaan 
rahastoon, joka perustetaan ja jota 
hallinnoidaan tätä tarkoitusta varten siinä 
jäsenvaltiossa, jossa varat on kerätty. 
Rahasto vastaa tämän jälkeen kaikista 
vaateista, joita ilmestyvät oikeudenhaltijat 
esittävät. Tämän lisäksi jokainen 
jäsenvaltio päättää, miten rahaston varoja 
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käytetään asiaan liittyvissä tarkoituksissa, 
kuten maksujen suorittamiseen 
ilmestyville oikeudenhaltijoille 
orpoteosten tietyistä sallituista 
käyttötarkoituksista annetun 
direktiivin 2012/28/EU mukaisesti, 
kulttuuriperintömme digitoimiseen ja 
restauroimiseen sekä kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistämiseen.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistettu 12 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 77
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska oikeudenhaltijoille kuuluu 
palkkio heidän oikeuksiensa 
hyödyntämisestä, on tärkeää, että 
mahdollisista muista pidätyksistä kuin 
hallinnointipalkkioista ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisista pidätyksistä 
päättävät yhteisvalvontajärjestöjen jäsenet 
ja että yhteisvalvontajärjestöt tiedottavat 
näihin pidätyksiin sovellettavista 
säännöistä avoimesti oikeudenhaltijoille. 
Jokaisen tällaisen oikeudenhaltijan olisi 
voitava käyttää syrjimättömästi mahdollisia 
kyseisistä pidätyksistä rahoitettavia 
sosiaali-, kulttuuri- tai koulutuspalveluja. 
Tämä direktiivi ei saisi kuitenkaan 
vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön 
näkökohdissa, joita ei säädellä tällä 
direktiivillä.

(16) Koska oikeudenhaltijoille kuuluu 
palkkio heidän oikeuksiensa 
hyödyntämisestä, on tärkeää, että 
mahdollisista muista pidätyksistä kuin 
hallinnointipalkkioista, kuten esimerkiksi 
sosiaalisessa, kulttuurisessa tai 
koulutukseen liittyvässä tarkoituksessa 
tehdystä pidätyksestä, ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisista pidätyksistä 
päättävät yhteisvalvontajärjestöjen jäsenet 
ja että yhteisvalvontajärjestöt tiedottavat 
näihin pidätyksiin sovellettavista 
säännöistä avoimesti oikeudenhaltijoille. 
Jokaisen tällaisen oikeudenhaltijan olisi 
voitava käyttää syrjimättömästi mahdollisia 
kyseisistä pidätyksistä rahoitettavia 
sosiaali-, kulttuuri- tai koulutuspalveluja. 
Tämä direktiivi ei saisi kuitenkaan 
vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön 
näkökohdissa, joita ei säädellä tällä 
direktiivillä.
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Or. en

Tarkistus 78
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska oikeudenhaltijoille kuuluu 
palkkio heidän oikeuksiensa 
hyödyntämisestä, on tärkeää, että 
mahdollisista muista pidätyksistä kuin 
hallinnointipalkkioista ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisista pidätyksistä
päättävät yhteisvalvontajärjestöjen jäsenet 
ja että yhteisvalvontajärjestöt tiedottavat 
näihin pidätyksiin sovellettavista 
säännöistä avoimesti oikeudenhaltijoille. 
Jokaisen tällaisen oikeudenhaltijan olisi 
voitava käyttää syrjimättömästi mahdollisia 
kyseisistä pidätyksistä rahoitettavia 
sosiaali-, kulttuuri- tai koulutuspalveluja. 
Tämä direktiivi ei saisi kuitenkaan 
vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön 
näkökohdissa, joita ei säädellä tällä 
direktiivillä.

(16) Koska oikeudenhaltijoille kuuluu 
palkkio heidän oikeuksiensa 
hyödyntämisestä, on tärkeää, että 
mahdollisista pidätyksistä päättävät kaikki 
yhteisvalvontajärjestöjen jäsenet ja että 
yhteisvalvontajärjestöt tiedottavat näihin 
pidätyksiin sovellettavista säännöistä 
avoimesti oikeudenhaltijoille. Jokaisen 
tällaisen oikeudenhaltijan olisi milloin 
tahansa voitava käyttää helposti ja 
syrjimättömästi mahdollisia kyseisistä 
pidätyksistä rahoitettavia sosiaali-, 
kulttuuri- tai koulutuspalveluja. Tämä 
direktiivi ei saisi kuitenkaan vaikuttaa 
kansalliseen lainsäädäntöön näkökohdissa, 
joita ei säädellä tällä direktiivillä.

Or. de

Tarkistus 79
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Kollektiivista hallinnointia 
harjoittavat elimet voivat tehdä yhteistyötä 
menettelyn virtaviivaistamiseksi, 
avoimuuden lisäämiseksi ja sellaisten 
tilanteiden välttämiseksi, joissa käyttäjät 
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saavat useita saman teoksen samoja 
oikeuksia koskevia laskuja. On syytä 
tarkastella syventävämmin sellaisen 
yhteistyön kustannuksia ja hyötyjä, joka 
voisi kattaa lisenssejä koskevan tiedon 
yhdistämisen, yhteisen tietokannan ja 
yhteisen laskutuksen.

Or. en

Tarkistus 80
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Yhteisvalvontajärjestöjen ja 
käyttäjien olisi myös luotava 
viestintämenetelmiä, jotta käyttäjät voivat 
antaa tarvittavaa tietoa lisenssien käytöstä 
ja raportoida mahdollisuuksien mukaan 
yksityiskohtaisesti lisensoitujen teosten 
todellisesta käytöstä.

Or. en

Tarkistus 81
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta voidaan lisätä 
oikeudenhaltijoiden, käyttäjien ja muiden 
yhteisvalvontajärjestöjen luottamusta 
yhteisvalvontajärjestöjen palveluihin, 
jokainen yhteisvalvontajärjestö olisi 
velvoitettava ottamaan käyttöön erityiset 
avoimuustoimenpiteet. Jokaisen 
yhteisvalvontajärjestön olisi ilmoitettava 

(19) Jotta voidaan lisätä 
oikeudenhaltijoiden, käyttäjien ja muiden 
yhteisvalvontajärjestöjen luottamusta 
yhteisvalvontajärjestöjen palveluihin, 
jokainen yhteisvalvontajärjestö olisi 
velvoitettava ottamaan käyttöön erityiset 
avoimuustoimenpiteet. Jokaisen 
yhteisvalvontajärjestön olisi ilmoitettava 
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yksittäisille oikeudenhaltijoille heille 
maksetuista määristä ja tehdyistä 
pidätyksistä. Yhteisvalvontajärjestöjä olisi 
myös vaadittava antamaan riittävät tiedot, 
myös taloudellinen informaatio, muille 
yhteisvalvontajärjestöille, joiden oikeuksia 
ne hallinnoivat edustussopimusten nojalla. 
Jokaisen yhteisvalvontajärjestön olisi 
julkistettava riittävät tiedot, joiden avulla 
oikeudenhaltijat, käyttäjät ja muut 
yhteisvalvontajärjestöt voivat ymmärtää 
sen rakenteen ja toimintatavat. 
Yhteisvalvontajärjestöjen olisi erityisesti 
annettava oikeudenhaltijoiden, käyttäjien 
ja muiden yhteisvalvontajärjestöjen tietoon 
kokoelmansa laajuus sekä palkkioihin, 
pidätyksiin ja tariffeihin soveltamansa 
säännöt.

yksittäisille oikeudenhaltijoille heille 
maksetuista määristä ja tehdyistä 
pidätyksistä. Yhteisvalvontajärjestöjä olisi 
myös vaadittava antamaan riittävät tiedot, 
myös taloudellinen informaatio, muille 
yhteisvalvontajärjestöille, joiden oikeuksia 
ne hallinnoivat edustussopimusten nojalla. 
Jokaisen yhteisvalvontajärjestön olisi 
julkistettava riittävät tiedot, joiden avulla 
oikeudenhaltijat, käyttäjät, muut 
yhteisvalvontajärjestöt ja suuri yleisö 
voivat ymmärtää sen rakenteen ja 
toimintatavat. Yhteisvalvontajärjestöjen 
olisi erityisesti annettava 
oikeudenhaltijoiden, käyttäjien ja muiden 
yhteisvalvontajärjestöjen tietoon 
kokoelmansa laajuus sekä palkkioihin, 
pidätyksiin ja tariffeihin soveltamansa 
säännöt ja asetettava ne julkisesti 
saataville.

Or. de

Tarkistus 82
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta oikeudenhaltijat kykenevät 
seuraamaan yhteisvalvontajärjestöjensä 
suorituksia ja vertaamaan niitä toisiinsa, 
yhteisvalvontajärjestöjen olisi julkaistava 
vuotuinen avoimuusraportti, joka sisältää 
vertailukelpoista tarkastettua taloudellista 
informaatiota yhteisvalvontajärjestöjen 
toiminnasta. Yhteisvalvontajärjestöjen
olisi julkistettava myös vuotuinen 
erityisraportti sosiaali-, kulttuuri- ja 
koulutuspalveluihin osoitettujen määrien 
käytöstä. Jotta vältettäisiin kohtuuttoman 
rasitteen aiheutuminen pienemmille 
yhteisvalvontajärjestöille ja jotta tästä 
direktiivistä johtuvat velvoitteet olisivat 

(20) Jotta oikeudenhaltijat kykenevät 
seuraamaan kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elimien suorituksia ja 
vertaamaan niitä toisiinsa, kollektiivista 
hallinnointia harjoittavien elimien olisi 
julkaistava vuotuinen avoimuusraportti, 
joka sisältää vertailukelpoista tarkastettua 
taloudellista informaatiota kollektiivista 
hallinnointia harjoittavien elimien
toiminnasta. Kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elimien olisi julkistettava 
myös vuotuinen erityisraportti sosiaali-, 
kulttuuri- ja koulutuspalveluihin 
osoitettujen määrien käytöstä. Jotta 
vältettäisiin kohtuuttomien rasitteiden 
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oikeasuhteisia, jäsenvaltioiden olisi voitava 
tarpeellisiksi katsomissaan tapauksissa 
rajata pienimmät yhteisvalvontajärjestöt
tiettyjen avoimuusvelvoitteiden 
ulkopuolelle.

aiheutuminen pienemmille kollektiivista 
hallinnointia harjoittaville elimille 
parempaan sääntelyyn liittyvien 
sitoumusten mukaisesti ja jotta tästä 
direktiivistä johtuvat velvoitteet olisivat 
oikeasuhteisia, jäsenvaltioiden olisi 
vapautettava pienimmät kollektiivista 
hallinnointia harjoittavat elimet 
velvoitteesta järjestää kyseinen 
valvontatoiminto.

Or. en

Perustelu

Parempaa sääntelyä koskevien ja komission sitoumusten mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
vapauttaa pienimmät elimet tietyistä vaatimuksista, jotka mahdollisesti aiheuttavat rasitteita.

Tarkistus 83
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
jäsenvaltioissa toteutettuja toimia, jotka 
koskevat oikeuksien hallinnointia, kuten 
laajennettu kollektiivinen lisensointi, 
pakollinen kollektiivinen hallinnointi ja 
edustus- tai siirto-oikeusolettamukset, 
edellyttäen, että toimet ovat unionin 
lainsäädännön sekä unionin ja sen 
jäsenvaltioiden kansainvälisten 
velvoitteiden mukaisia. Kaikkia teoksia, 
jotka kuuluvat merkitykselliseen 
oikeuksien luokkaan tai sisältötyyppiin, 
koskevan pakollisen kollektiivisen 
hallinnoinnin kohdalla velvollisuus 
julkaista kokoelma on tarpeeton, jos 
ainoastaan yksi on saanut aktiivisen 
valtuutuksen.

Or. en
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Tarkistus 84
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaikka internet ei tunne rajoja, 
musiikkipalvelujen verkkomarkkinat ovat 
EU:ssa edelleen hajanaiset eikä 
sisämarkkinoita ole vieläkään täysin saatu 
aikaan. Oikeuksien kollektiiviseen 
hallinnointiin Euroopassa liittyvä 
monimutkaisuus ja vaikeus ovat usein 
lisänneet verkkomusiikkipalvelujen 
eurooppalaisten digitaalisten markkinoiden 
pirstaloituneisuutta. Tämä tilanne on 
jyrkästi ristiriidassa sen kanssa, että 
digitaalisen sisällön ja siihen liittyvien 
innovatiivisten palvelujen kuluttajakysyntä 
kasvaa nopeasti, myös kansallisten rajojen 
yli.

(22) Vaikka internet ei tunne rajoja, 
musiikkipalvelujen verkkomarkkinat ovat 
EU:ssa edelleen hajanaiset eikä 
sisämarkkinoita ole vieläkään täysin saatu 
aikaan. Oikeuksien kollektiiviseen 
hallinnointiin Euroopassa liittyvä 
monimutkaisuus ja vaikeus ovat usein 
lisänneet verkkomusiikkipalvelujen 
eurooppalaisten digitaalisten markkinoiden 
pirstaloituneisuutta. Tämä tilanne on 
jyrkästi ristiriidassa sen kanssa, että 
digitaalisen sisällön ja siihen liittyvien 
innovatiivisten palvelujen kuluttajakysyntä 
kasvaa nopeasti, myös kansallisten rajojen 
yli. Tästä seuraa, että tietotekniikan 
potentiaali on edelleen laajalti 
hyödyntämättä ja kuluttajat jäävät vaille 
aidosti rajattomia musiikkialan 
digitaalisia sisämarkkinoita. Tästä syystä 
on tärkeää saavuttaa edistystä, jotta 
varmistetaan tavaroiden ja palvelujen 
sekä fyysisen että digitaalisen vapaan 
liikkuvuuden yhtäläinen asema.

Or. en

Tarkistus 85
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Yhdistettyjen kokoelmien 
verkkomusiikkioikeuksia koskevien 
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lisenssien myöntäminen usean maan 
alueelle ja oikeudenmukaisten ja 
riittävien palkkioiden takaaminen 
oikeudenhaltijoille kollektiivista 
hallinnointia harjoittavien elimien 
toteuttamien toimien myötä on Euroopan 
unionin ja sen kansalaisten yleisten 
taloudellisten ja kulttuuristen etujen 
mukaista. Kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elimien rajatylittävä 
yhteistyö tai niiden lisensointitoiminnan 
vahvistaminen vastaavien täydentävien 
valikoimien yhdistämiseksi on 
välttämätöntä, jotta luodaan tehokas 
järjestelmä yhdistettyjen kokoelmien 
verkkomusiikkioikeuksia koskevia 
musiikkiteoksien lisenssejä varten ja 
taataan sen toiminta.

Or. en

Tarkistus 86
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Verkkomusiikkialalla, jolla normina 
on edelleen tekijänoikeuksien 
kollektiivinen hallinnointi yhden maan 
alueella, on olennaisen tärkeää luoda 
edellytykset sille, että 
yhteisvalvontajärjestöt voivat käyttää 
mahdollisimman tehokkaita 
lisensointitapoja yhä enemmän rajojen yli. 
Sen vuoksi on aiheellista antaa säännöt, 
joilla koordinoidaan perusedellytyksiä 
sille, miten yhteisvalvontajärjestöt
huolehtivat monta aluetta kattavasta 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
kollektiivisesta lisensoinnista. Säännöksillä 
olisi varmistettava 
yhteisvalvontajärjestöjen tarjoamien 
rajatylittävien palvelujen tarvittava 

(24) Verkkomusiikkialalla, jolla normina 
on edelleen tekijänoikeuksien 
kollektiivinen hallinnointi yhden maan 
alueella, on olennaisen tärkeää luoda 
edellytykset sille, että kollektiivista 
hallinnointia harjoittavat elimet voivat 
käyttää mahdollisimman tehokkaita 
lisensointitapoja yhä enemmän rajojen yli. 
Sen vuoksi on aiheellista antaa säännöt, 
joilla koordinoidaan perusedellytyksiä 
sille, miten kollektiivista hallinnointia 
harjoittavat elimet huolehtivat monta 
aluetta kattavasta musiikkiteosten verkko-
oikeuksien kollektiivisesta lisensoinnista, 
lisäten siten kuluttajien 
valinnanmahdollisuuksia ja edistyen kohti 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
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vähimmäislaatu erityisesti niiden 
edustaman kokoelman läpinäkyvyyden ja 
oikeuksien käyttöön liittyvien rahavirtojen 
täsmällisyyden suhteen. Niillä olisi otettava 
käyttöön kehys, joka helpottaa 
musiikkikokoelmien vapaaehtoista 
yhdistämistä ja sitä kautta vähentää niiden 
lisenssien määrää, jotka käyttäjä tarvitsee 
palvelun harjoittamiseksi usean maan 
alueella. Säännösten myötä 
yhteisvalvontajärjestön olisi voitava 
pyytää toista yhteisvalvontajärjestöä
edustamaan kokoelmaansa usean maan 
alueella, kun se ei voi täyttää vaatimuksia 
itse. Pyynnön vastaanottava 
yhteisvalvontajärjestö olisi velvoitettava 
hyväksymään pyyntö edellyttäen, että se 
yhdistää kokoelmia ja myöntää tai tarjoaa 
monta aluetta kattavia lisenssejä. Laillisten 
verkkomusiikkipalvelujen kehittäminen 
unionissa tukisi myös piratismin torjuntaa.

päätökseen saattamista. Säännöksillä olisi 
varmistettava kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elimien tarjoamien 
rajatylittävien palvelujen tarvittava 
vähimmäislaatu erityisesti niiden 
edustaman kokoelman läpinäkyvyyden ja 
oikeuksien käyttöön liittyvien rahavirtojen 
täsmällisyyden suhteen. Niillä olisi otettava 
käyttöön kehys, joka helpottaa 
musiikkikokoelmien vapaaehtoista 
yhdistämistä ja sitä kautta vähentää niiden 
lisenssien määrää, jotka käyttäjä tarvitsee 
palvelun harjoittamiseksi usean maan 
alueella. Säännösten myötä kollektiivista 
hallinnointia harjoittavien elimien olisi 
voitava pyytää toista kollektiivista 
hallinnointia harjoittavaa elintä 
edustamaan kokoelmaansa usean maan 
alueella, kun se ei voi täyttää vaatimuksia 
itse. Pyynnön vastaanottava 
yhteisvalvontajärjestö olisi velvoitettava 
hyväksymään pyyntö edellyttäen, että se 
yhdistää kokoelmia ja myöntää tai tarjoaa 
monta aluetta kattavia lisenssejä. Laillisten 
verkkomusiikkipalvelujen kehittäminen 
unionissa tukisi myös piratismin torjuntaa.

Or. en

Tarkistus 87
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Verkkomusiikkialalla, jolla normina 
on edelleen tekijänoikeuksien 
kollektiivinen hallinnointi yhden maan 
alueella, on olennaisen tärkeää luoda 
edellytykset sille, että 
yhteisvalvontajärjestöt voivat käyttää 
mahdollisimman tehokkaita 
lisensointitapoja yhä enemmän rajojen yli. 
Sen vuoksi on aiheellista antaa säännöt, 

(24) Toisin kuin muilla luovilla aloilla, 
joilla suora lisensointi on näkyvämmässä 
asemassa, musiikkialalla normina on 
edelleen tekijänoikeuksien kollektiivinen 
hallinnointi yhden maan alueella. Tästä 
syystä on olennaisen tärkeää luoda 
edellytykset sille, että 
yhteisvalvontajärjestöt voivat käyttää 
mahdollisimman tehokkaita 
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joilla koordinoidaan perusedellytyksiä 
sille, miten yhteisvalvontajärjestöt 
huolehtivat monta aluetta kattavasta 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
kollektiivisesta lisensoinnista. Säännöksillä 
olisi varmistettava 
yhteisvalvontajärjestöjen tarjoamien 
rajatylittävien palvelujen tarvittava 
vähimmäislaatu erityisesti niiden 
edustaman kokoelman läpinäkyvyyden ja 
oikeuksien käyttöön liittyvien rahavirtojen 
täsmällisyyden suhteen. Niillä olisi otettava 
käyttöön kehys, joka helpottaa 
musiikkikokoelmien vapaaehtoista 
yhdistämistä ja sitä kautta vähentää niiden 
lisenssien määrää, jotka käyttäjä tarvitsee 
palvelun harjoittamiseksi usean maan 
alueella. Säännösten myötä 
yhteisvalvontajärjestön olisi voitava pyytää 
toista yhteisvalvontajärjestöä edustamaan 
kokoelmaansa usean maan alueella, kun se 
ei voi täyttää vaatimuksia itse. Pyynnön 
vastaanottava yhteisvalvontajärjestö olisi 
velvoitettava hyväksymään pyyntö 
edellyttäen, että se yhdistää kokoelmia ja 
myöntää tai tarjoaa monta aluetta kattavia 
lisenssejä. Laillisten 
verkkomusiikkipalvelujen kehittäminen 
unionissa tukisi myös piratismin torjuntaa.

lisensointitapoja yhä enemmän rajojen yli. 
Sen vuoksi on aiheellista antaa säännöt, 
joilla koordinoidaan perusedellytyksiä 
sille, miten yhteisvalvontajärjestöt 
huolehtivat monta aluetta kattavasta 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
kollektiivisesta lisensoinnista. Säännöksillä 
olisi varmistettava 
yhteisvalvontajärjestöjen tarjoamien 
rajatylittävien palvelujen tarvittava 
vähimmäislaatu erityisesti niiden 
edustaman kokoelman läpinäkyvyyden ja 
oikeuksien käyttöön liittyvien rahavirtojen 
täsmällisyyden suhteen. Niillä olisi otettava 
käyttöön kehys, joka helpottaa 
musiikkikokoelmien vapaaehtoista 
yhdistämistä ja sitä kautta vähentää niiden 
lisenssien määrää, jotka käyttäjä tarvitsee 
palvelun harjoittamiseksi usean maan 
alueella. Säännösten myötä 
yhteisvalvontajärjestön olisi voitava pyytää 
toista yhteisvalvontajärjestöä edustamaan 
kokoelmaansa usean maan alueella, kun se 
ei voi täyttää vaatimuksia itse. Pyynnön 
vastaanottava yhteisvalvontajärjestö olisi 
velvoitettava hyväksymään pyyntö 
edellyttäen, että se yhdistää kokoelmia ja 
myöntää tai tarjoaa monta aluetta kattavia 
lisenssejä. Laillisten 
verkkomusiikkipalvelujen kehittäminen 
unionissa tukisi myös piratismin torjuntaa.

Or. en

Tarkistus 88
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Yleisradioyritykset tarvitsevat yleensä 
lisenssin paikalliselta 
yhteisvalvontajärjestöltä voidakseen 
lähettää musiikkiteoksia sisältäviä 

(35) Yleisradioyritykset tarvitsevat yleensä 
lisenssin paikalliselta 
yhteisvalvontajärjestöltä voidakseen 
lähettää musiikkiteoksia sisältäviä 
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televisio- ja radio-ohjelmia. Lisenssi 
rajoittuu usein yleisradiotoimintaan. Jotta 
nämä televisio- tai radiolähetykset voisivat 
olla saatavilla myös internetissä, 
musiikkiteosten käytölle tarvitaan verkko-
oikeuslisenssi. Jotta voitaisiin helpottaa 
musiikin verkko-oikeuksien lisensointia 
televisio- ja radiolähetysten 
samanaikaisiin ja viivästettyihin 
lähetyksiin internetissä, on tarpeen 
myöntää poikkeus säännöistä, joita muuten 
sovellettaisiin monta aluetta kattavaan 
musiikkiteosten verkkokäyttölisensointiin. 
Poikkeus olisi rajattava siihen, mikä on 
tarpeen televisio- tai radio-ohjelmien
lähettämiseksi verkossa, sekä materiaaliin, 
jolla on selkeä ja toissijainen suhde 
alkuperäiseen lähetykseen ja joka on 
tuotettu esimerkiksi televisio- tai 
radiolähetyksen täydentämistä, 
esikatselua tai toistoa varten. Poikkeusta 
ei saisi käyttää siten, että se vääristää 
kilpailua muihin sellaisiin palveluihin 
nähden, jotka tarjoavat kuluttajille 
yksittäisiä musiikki- tai 
audiovisuaaliteoksia, tai johtaa rajoittaviin 
käytäntöihin, kuten markkinoiden tai 
asiakkaiden jakamiseen, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 
artiklan vastaisesti.

televisio- ja radio-ohjelmia. Jotta nämä 
televisio- tai radiolähetykset voisivat olla 
saatavilla myös internetissä, 
musiikkiteosten käytölle tarvitaan verkko-
oikeuslisenssi. Jotta voitaisiin helpottaa 
musiikin verkko-oikeuksien lisensointia 
sen julkistamiseksi internetissä, on tarpeen 
myöntää poikkeus säännöistä, joita muuten 
sovellettaisiin monta aluetta kattavaan 
musiikkiteosten verkkokäyttölisensointiin. 
Poikkeus olisi rajattava siihen, mikä on 
tarpeen televisio- tai radio-ohjelmien 
lähettämiseksi verkossa sekä lineaarisiin 
yleisradiopalveluihin liittyvän 
verkkotarjonnan mahdollistamiseksi. 
Poikkeusta ei saisi käyttää siten, että se 
vääristää kilpailua muihin sellaisiin 
palveluihin nähden, jotka tarjoavat 
kuluttajille yksittäisiä musiikki- tai 
audiovisuaaliteoksia, tai johtaa rajoittaviin 
käytäntöihin, kuten markkinoiden tai 
asiakkaiden jakamiseen, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 
artiklan vastaisesti.

Or. de

Tarkistus 89
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) On tarpeen varmistaa, että tämän 
direktiivin nojalla annetut kansalliset 
säännökset pannaan täytäntöön 
tehokkaasti. Yhteisvalvontajärjestöjen olisi 
tarjottava jäsentensä käyttöön erityiset 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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menettelyt valitusten käsittelyä ja riitojen 
ratkaisua varten. Näiden menettelyjen olisi 
oltava myös muiden 
yhteisvalvontajärjestön edustamien 
oikeudenhaltijoiden käytössä. On myös 
aiheellista varmistaa, että jäsenvaltioilla on 
riippumattomat, puolueettomat ja 
tehokkaat riitojenratkaisuelimet, jotka 
pystyvät ratkaisemaan 
yhteisvalvontajärjestöjen ja käyttäjien 
väliset voimassa oleviin tai ehdotettuihin 
lisensointiehtoihin liittyvät kaupalliset 
kiistat sekä riidat tilanteissa, joissa 
lisenssiä kieltäydytään myöntämästä. 
Monta aluetta kattavaa musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisensointia koskevien 
sääntöjen vaikuttavuus voisi lisäksi 
heikentyä, jos yhteisvalvontajärjestöjen ja 
niiden vastapuolten välisiä riitoja ei 
ratkaista nopeasti ja tehokkaasti 
riippumattomissa ja puolueettomissa 
elimissä. Näistä syistä on aiheellista 
huolehtia siitä, että käytössä on 
helppokäyttöinen, tehokas ja puolueeton 
tuomioistuinten ulkopuolinen menettely, 
jossa voidaan ratkaista yhtäältä 
yhteisvalvontajärjestöjen ja toisaalta 
verkkomusiikkipalvelujen tarjoajien, 
oikeudenhaltijoiden ja muiden 
yhteisvalvontajärjestöjen väliset riidat, 
rajoittamatta kuitenkaan oikeutta saattaa 
riita tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Or. en

Tarkistus 90
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja perusoikeuksia ja periaatteita. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Direktiivin vaatimus siitä, että jäsenten, 
oikeudenhaltijoiden, käyttäjien ja 
yhteisvalvontajärjestöjen käytössä olisi 
oltava riitojenratkaisumekanismit, ei saisi 
estää osapuolia käyttämästä Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa taattua 
oikeuttaan saattaa riita tuomioistuimen 
ratkaistavaksi.

Or. en

Tarkistus 91
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Tämän direktiivin säännökset eivät 
rajoita kilpailulainsäädännön soveltamista 
eivätkä muiden alojen lainsäädännön 
soveltamista asioissa, joita ovat 
luottamuksellisuus, liike- ja 
ammattisalaisuus, asiakirjojen julkisuus, 
sopimusoikeus sekä lainvalintaan ja 
tuomioistuinten toimivaltaan liittyvä 
kansainvälinen yksityisoikeus.

(43) Tämän direktiivin säännökset eivät 
rajoita kilpailulainsäädännön soveltamista 
eivätkä muiden alojen lainsäädännön 
soveltamista asioissa, joita ovat erityisesti 
yksittäiset sopimukset ja 
salassapitosopimukset, luottamuksellisuus, 
liike- ja ammattisalaisuus, asiakirjojen 
julkisuus, sopimusoikeus sekä 
lainvalintaan ja tuomioistuinten 
toimivaltaan liittyvä kansainvälinen 
yksityisoikeus.

Or. en

Tarkistus 92
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan tarvittavat 
vaatimukset sen varmistamiseksi, että 
yhteisvalvontajärjestöjen suorittama 

Tässä direktiivissä vahvistetaan tarvittavat 
vaatimukset sen varmistamiseksi, että 
kollektiivista hallinnointia harjoittavien 
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tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hallinnointi toimii moitteettomasti. Siinä 
vahvistetaan myös vaatimukset 
yhteisvalvontajärjestöjen suorittamalle 
monta aluetta kattavalle musiikkiteosten 
tekijänoikeuksien lisensoinnille 
verkkokäyttöä varten.

elimien suorittama tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien hallinnointi toimii 
moitteettomasti. Siinä vahvistetaan myös 
vaatimukset yhteisvalvontajärjestöjen 
suorittamalle monta aluetta kattavalle 
musiikkiteosten tekijänoikeuksien 
lisensoinnille verkkokäyttöä varten.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 93
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan tarvittavat 
vaatimukset sen varmistamiseksi, että 
yhteisvalvontajärjestöjen suorittama 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hallinnointi toimii moitteettomasti. Siinä 
vahvistetaan myös vaatimukset 
yhteisvalvontajärjestöjen suorittamalle 
monta aluetta kattavalle musiikkiteosten 
tekijänoikeuksien lisensoinnille 
verkkokäyttöä varten.

Tässä direktiivissä vahvistetaan tarvittavat 
vaatimukset sen varmistamiseksi, että 
kollektiivista hallinnointia harjoittavien 
elimien suorittama tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien hallinnointi toimii 
moitteettomasti. Siinä vahvistetaan myös 
vaatimukset yhteisvalvontajärjestöjen 
suorittamalle monta aluetta kattavalle 
musiikkiteosten tekijänoikeuksien 
lisensoinnille verkkokäyttöä varten.

Or. en

Tarkistus 94
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin I, II ja IV osastoa 
sovelletaan 36 ja 40 artiklaa lukuun 
ottamatta kaikkiin unioniin 

Tämän direktiivin I, II ja IV osastoa 
sovelletaan 36 ja 40 artiklaa lukuun 
ottamatta kaikkiin vähintään yhdessä 
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sijoittautuneisiin 
yhteisvalvontajärjestöihin.

unionin jäsenvaltiossa toimiviin 
kollektiivista hallinnointia harjoittaviin 
elimiin.

Or. en

Perustelu

Jotta estetään sääntöjen kiertäminen sijoittautumalla EU:n ulkopuolelle, direktiiviä olisi 
sovellettava kaikkiin vähintään yhdessä unionin jäsenvaltiossa toimiviin kollektiivista 
hallinnointia harjoittaviin järjestöihin.

Tarkistus 95
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

III osastoa ei sovelleta 
yhteisvalvontajärjestöihin, jotka 
myöntävät kansallisen ja yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti lisenssejä 
yleisradioyrityksille niiden lineaarisiin 
yleisradiopalveluihin liittyvää 
verkkotarjontaa varten.

Or. de

Tarkistus 96
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I osastoa, II osaston 10 artiklaa, 
11 artiklan 1 kohtaa, 12, 15, 16, 18, 
19 ja 20 artiklaa, III osastoa ja IV osaston 
34, 35, 37 ja 38 artiklaa sovelletaan 
riippumattomiin kaupallisiin toimijoihin, 
jotka tarjoavat pääasiallisena 
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toimintanaan oikeuksien 
kollektiivihallinnointipalveluja 
tekijänoikeuksien tai niiden 
lähioikeuksien haltijoille kaupalliselta 
pohjalta.

Or. en

Tarkistus 97
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin I, II ja IV osastoa 
sovelletaan kaikkiin Euroopan unioniin 
sijoittautuneisiin 
yhteisvalvontajärjestöihin. Jäsenvaltiot 
voivat soveltaa tämän direktiivin I osaston 
2–5 lukua, II osastoa ja IV osastoa 36 ja 
40 artiklaa lukuun ottamatta kolmansien 
maiden yhteisvalvontajärjestöihin, jos 
nämä lisensoivat oikeuksia 
jäsenvaltioiden alueella.

Or. de

Tarkistus 98
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’yhteisvalvontajärjestöllä’
organisaatiota, jonka yksi tai useampi 
oikeudenhaltija on lakisääteisesti taikka 
siirron, lisenssin tai jonkin muun 
sopimusjärjestelyn nojalla valtuuttanut 
hallinnoimaan tekijänoikeutta tai 
tekijänoikeuden lähioikeuksia 

a) ’kollektiivista hallinnointia 
harjoittavalla elimellä’ organisaatiota, 
joka on lakisääteisesti taikka siirron, 
lisenssin tai jonkin muun 
sopimusjärjestelyn nojalla valtuutettu 
organisaation ainoana tai yhtenä sen 
pääasiallisista tarkoituksista 
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organisaation ainoana tai pääasiallisena 
tarkoituksena ja joka on sen jäsenten 
omistuksessa tai määräysvallassa;

hallinnoimaan tekijänoikeutta tai 
tekijänoikeuden lähioikeuksia yhden tai 
useamman oikeudenhaltijan puolesta 
näiden oikeudenhaltijoiden yhteisen edun 
mukaisesti ja
i) joka on sen jäsenten omistuksessa tai 
määräysvallassa tai
ii) jonka organisaatiomuoto on voittoa 
tavoittelematon järjestö tai
iii) jonka omistaa tai jota valvoo yksi tai 
useampi kollektiivista hallinnointia 
harjoittava elin;

Or. en

Perustelu

Puheenjohtajavaltio Irlannin ehdottama määritelmä, johon on lisätty iii) kohta sen 
varmistamiseksi, että direktiivi kattaa myös tytäryhteisöt.

Tarkistus 99
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’yhteisvalvontajärjestöllä’
organisaatiota, jonka yksi tai useampi 
oikeudenhaltija on lakisääteisesti taikka 
siirron, lisenssin tai jonkin muun 
sopimusjärjestelyn nojalla valtuuttanut
hallinnoimaan tekijänoikeutta tai 
tekijänoikeuden lähioikeuksia 
organisaation ainoana tai pääasiallisena 
tarkoituksena ja joka on sen jäsenten 
omistuksessa tai määräysvallassa;

a) ’kollektiivista hallinnointia 
harjoittavalla elimellä’ voittoa 
tavoittelematonta organisaatiota, joka on
lakisääteisesti taikka siirron, lisenssin tai 
jonkin muun sopimusjärjestelyn nojalla 
valtuutettu hallinnoimaan ja lisensoimaan 
kollektiivisesti tiettyjä teoksien luokkia tai 
muuta suojattua aineistoa, tai 
tekijänoikeuden tai tekijänoikeuden 
lähioikeuksien tiettyjä luokkia, useamman 
kuin yhden oikeudenhaltijan puolesta ja 
nimissä organisaation ainoana ja 
pääasiallisena tarkoituksena perustuen 
oikeudenhaltijoiden väliseen 
yhteisvastuun periaatteeseen ja 
organisaation luottamusvelvollisuuteen 
toimia kaikkien sen edustamien 
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oikeudenhaltijoiden edun mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 100
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’yhteisvalvontajärjestöllä’
organisaatiota, jonka yksi tai useampi 
oikeudenhaltija on lakisääteisesti taikka 
siirron, lisenssin tai jonkin muun 
sopimusjärjestelyn nojalla valtuuttanut
hallinnoimaan tekijänoikeutta tai 
tekijänoikeuden lähioikeuksia 
organisaation ainoana tai pääasiallisena 
tarkoituksena ja joka on sen jäsenten 
omistuksessa tai määräysvallassa;

a) ’kollektiivista hallinnointia 
harjoittavalla elimellä’ voittoa 
tavoittelevaa tai tavoittelematonta 
organisaatiota, joka on lakisääteisesti 
taikka siirron, lisenssin tai jonkin muun 
sopimusjärjestelyn nojalla valtuutettu
organisaation ainoana tai yhtenä sen 
pääasiallisista tarkoituksista
hallinnoimaan tekijänoikeutta tai 
tekijänoikeuden lähioikeuksia yhden tai 
useamman oikeudenhaltijan puolesta 
näiden oikeudenhaltijoiden yhteisen edun 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 101
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’yhteisvalvontajärjestöllä’
organisaatiota, jonka yksi tai useampi 
oikeudenhaltija on lakisääteisesti taikka 
siirron, lisenssin tai jonkin muun 
sopimusjärjestelyn nojalla valtuuttanut 
hallinnoimaan tekijänoikeutta tai 
tekijänoikeuden lähioikeuksia 
organisaation ainoana tai pääasiallisena 

a) ’kollektiivista hallinnointia 
harjoittavalla elimellä’ organisaatiota, 
jonka merkittävä määrä 
oikeudenhaltijoita on lakisääteisesti taikka 
siirron, lisenssin tai jonkin muun 
sopimusjärjestelyn nojalla valtuuttanut 
hallinnoimaan tekijänoikeutta tai 
tekijänoikeuden lähioikeuksia 
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tarkoituksena ja joka on sen jäsenten 
omistuksessa tai määräysvallassa;

organisaation ainoana tai pääasiallisena 
tarkoituksena ja joka on sen jäsenten 
omistuksessa tai määräysvallassa;

Or. en

Tarkistus 102
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) ’verkko-oikeuksien poolilla’ 
yhteistyötä, jota kollektiivista 
hallinnointia harjoittavat elimet tekevät 
muiden kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elimien ja/tai tämän 
direktiivin 31 artiklassa tarkoitettujen 
yhteisöjen kanssa lisenssien 
myöntämiseksi musiikkiteosten verkko-
oikeuksia varten kattaen kaikkien 
osallistuvien kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elimien ja yhteisöjen 
kokoelmat;

Or. en

Tarkistus 103
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’yhteisvalvontajärjestön jäsenellä’ 
yhteisvalvontajärjestön 
jäsenyysvaatimukset täyttävää 
oikeudenhaltijaa tai yhteisöä, joka edustaa 
suoraan oikeudenhaltijoita, mukaan lukien 
muut yhteisvalvontajärjestöt ja 
oikeudenhaltijoiden yhteenliittymät;

c) ’yhteisvalvontajärjestön jäsenellä’ 
yhteisvalvontajärjestön 
jäsenyysvaatimukset täyttävää 
oikeudenhaltijaa tai yhteisöä, joka edustaa 
suoraan oikeudenhaltijoita, mukaan lukien 
muut yhteisvalvontajärjestöt ja 
oikeudenhaltijoiden yhteenliittymät, kuten 
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ammattijärjestöt;

Or. en

Tarkistus 104
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’tekijänoikeustuloilla’ 
yhteisvalvontajärjestön
oikeudenhaltijoiden lukuun perimiä tuloja, 
jotka saadaan yksinoikeudesta, oikeudesta 
palkkioon tai oikeudesta korvaukseen;

f) ’tekijänoikeustuloilla’ kollektiivista 
hallinnointia harjoittavan elimen
oikeudenhaltijoiden lukuun perimiä tuloja, 
jotka saadaan yksinoikeudesta, oikeudesta 
palkkioon tai oikeudesta korvaukseen, 
mukaan lukien tulot, jotka saadaan 
tekijänoikeustulojen sijoittamisesta;

Or. en

Perustelu

10 artiklan mukaan sijoittamisesta saatavia tuloja on hallinnoitava erillään 
yhteisvalvontajärjestön omista varoista, mutta siinä ei todeta, että tulot olisi maksettava 
tosiasiallisesti oikeudenhaltijoille. Sijoittamisesta saatavien tulojen sisällyttäminen 
määritelmään on helpoin tapa ratkaista ongelma.

Tarkistus 105
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’tekijänoikeustuloilla’ 
yhteisvalvontajärjestön oikeudenhaltijoiden 
lukuun perimiä tuloja, jotka saadaan 
yksinoikeudesta, oikeudesta palkkioon tai 
oikeudesta korvaukseen;

f) ’tekijänoikeustuloilla’ 
yhteisvalvontajärjestön oikeudenhaltijoiden 
lukuun perimiä tuloja, jotka saadaan 
yksinoikeudesta tai oikeudesta palkkioon;

Or. de
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Tarkistus 106
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’käyttäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka ei toimi kuluttajan 
ominaisuudessa ja joka toteuttaa toimia, 
jotka edellyttävät oikeudenhaltijoiden 
valtuutusta, oikeudenhaltijoille 
suoritettavia palkkioita tai 
oikeudenhaltijoille maksettavaa 
korvausta;

i) ’käyttäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka ei toimi kuluttajan 
ominaisuudessa ja joka toteuttaa toimia, 
jotka edellyttävät oikeudenhaltijoiden 
valtuutusta, oikeudenhaltijoille 
suoritettavia palkkioita;

Or. de

Tarkistus 107
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Yleinen periaate

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat 
yhteisvalvontajärjestöt noudattavat tämän 
direktiivin säännöksiä. Tämän direktiivin 
mukaisesti jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuuluvat sekä kyseiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneet yhteisvalvontajärjestöt että 
sellaiset yhteisvalvontajärjestöt, jotka 
lisensoivat kyseisessä jäsenvaltiossa 
oleellisen osan musiikkikokoelmastaan.
2. Jäsenvaltiot voivat velvoittaa 
lainkäyttövaltaansa kuuluvat tai niiden 
alueella toimivat yhteisvalvontajärjestöt 
noudattamaan tiukempia tai 
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yksityiskohtaisempia sääntöjä tällä 
direktiivillä koordinoiduilla aloilla, mikäli 
nämä säännöt ovat yhteisön 
lainsäädännön mukaisia.
3. Niissä tapauksissa, joissa jäsenvaltio
a) on käyttänyt 2 kohdassa tarkoitettua 
vapauttaan hyväksyä yksityiskohtaisempia 
tai tiukempia yleistä etua koskevia 
sääntöjä; ja
b) toteaa, että jonkin toisen jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluva 
yhteisvalvontajärjestö suorittaa 
huomattavaa lisensointia sen alueella,
se voi ottaa yhteyden siihen jäsenvaltioon, 
jonka lainkäyttövaltaan 
yhteisvalvontajärjestö kuuluu, 
löytääkseen molempia tyydyttävän 
ratkaisun kaikkiin aiheutuneisiin 
ongelmiin.

Or. de

Tarkistus 108
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestöt toimivat jäseniensä
etujen mukaisesti eivätkä aseta 
oikeudenhaltijoille, joiden oikeuksia ne 
hallinnoivat, velvoitteita, jotka eivät ole 
tarpeen kyseisten oikeudenhaltijoiden 
oikeuksien ja etujen suojelemiseksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kollektiivista hallinnointia harjoittavat 
elimet toimivat niiden oikeudenhaltijoiden 
etujen mukaisesti, joiden oikeuksia ne 
hallinnoivat, eivätkä aseta niille 
velvoitteita, jotka eivät ole tarpeen 
kyseisten oikeudenhaltijoiden oikeuksien ja 
etujen suojelemiseksi.

Or. en
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Tarkistus 109
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestöt toimivat jäseniensä 
etujen mukaisesti eivätkä aseta 
oikeudenhaltijoille, joiden oikeuksia ne 
hallinnoivat, velvoitteita, jotka eivät ole 
tarpeen kyseisten oikeudenhaltijoiden 
oikeuksien ja etujen suojelemiseksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestöt toimivat jäseniensä 
yhteisten etujen mukaisesti eivätkä aseta 
oikeudenhaltijoille, joiden oikeuksia ne 
edunvalvojina hallinnoivat, velvoitteita, 
jotka eivät ole tarpeen kyseisten 
oikeudenhaltijoiden oikeuksien ja etujen 
suojelemiseksi, edellyttäen, että 
oikeudenhaltijat antavat 
yhteisvalvontajärjestölle riittävät 
neuvottelumahdollisuudet oikeuksien 
käyttäjiin nähden.

Or. de

Tarkistus 110
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeudenhaltijat voivat vapaasti uskoa 
oikeutensa kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen haltuun, ja että kun 
ne ovat tehneet päätöksen asiasta, päätös 
on ensisijaisessa asemassa mahdolliseen 
siirto-oikeusolettamukseen nähden.

Or. en

Tarkistus 111
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oikeudenhaltijoilla on oikeus valtuuttaa 
valitsemansa yhteisvalvontajärjestö 
hallinnoimaan valitsemiaan oikeuksia, 
oikeuksien luokkia tai teosten ja muun 
aineiston tyyppejä valitsemassaan 
jäsenvaltiossa riippumatta 
yhteisvalvontajärjestön tai 
oikeudenhaltijan asuin- tai 
sijoittautumisjäsenvaltiosta tai 
kansalaisuudesta.

2. Oikeudenhaltijoilla on oikeus valtuuttaa 
valitsemansa kollektiivista hallinnointia 
harjoittava elin hallinnoimaan 
valitsemiaan oikeuksia, oikeuksien luokkia 
tai teosten ja muun aineiston tyyppejä 
valitsemassaan jäsenvaltiossa riippumatta 
kollektiivista hallinnointia harjoittavan 
elimen tai oikeudenhaltijan asuin- tai 
sijoittautumisjäsenvaltiosta tai 
kansalaisuudesta. Kollektiivista 
hallinnointia harjoittavalla elimellä on 
oikeus vaatia yksinoikeuden siirtämistä 
kaikkien elimen jäsenien teoksien 
kohdalla.

Or. en

Tarkistus 112
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oikeudenhaltijoilla on oikeus valtuuttaa 
valitsemansa yhteisvalvontajärjestö 
hallinnoimaan valitsemiaan oikeuksia, 
oikeuksien luokkia tai teosten ja muun 
aineiston tyyppejä valitsemassaan 
jäsenvaltiossa riippumatta 
yhteisvalvontajärjestön tai oikeudenhaltijan 
asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltiosta tai 
kansalaisuudesta.

2. Yleiskokouksessa yhteisesti päätettyjen 
sääntöjen nojalla oikeudenhaltijoilla on 
oikeus valtuuttaa valitsemansa 
kollektiivista hallinnointia harjoittava elin
hallinnoimaan valitsemiaan oikeuksia, 
oikeuksien luokkia tai teosten ja muun 
aineiston tyyppejä valitsemassaan 
jäsenvaltiossa riippumatta 
yhteisvalvontajärjestön tai oikeudenhaltijan 
asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltiosta tai 
kansalaisuudesta.

Or. en
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Tarkistus 113
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oikeudenhaltijoilla on oikeus valtuuttaa 
valitsemansa yhteisvalvontajärjestö 
hallinnoimaan valitsemiaan oikeuksia, 
oikeuksien luokkia tai teosten ja muun 
aineiston tyyppejä valitsemassaan 
jäsenvaltiossa riippumatta 
yhteisvalvontajärjestön tai 
oikeudenhaltijan asuin- tai 
sijoittautumisjäsenvaltiosta tai 
kansalaisuudesta.

2. Oikeudenhaltijoilla on oikeus valtuuttaa 
valitsemansa kollektiivista hallinnointia 
harjoittava elin hallinnoimaan 
valitsemiaan oikeuksia, oikeuksien luokkia, 
teoksia tai teosten ja muun aineiston 
tyyppejä valitsemassaan jäsenvaltiossa 
riippumatta kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen tai oikeudenhaltijan 
asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltiosta tai 
kansalaisuudesta.

Or. en

Perustelu

Oikeudenhaltijoiden olisi säilytettävä oikeus päättää vapaasti omia teoksiaan koskevista 
oikeuksista. Muissa valtioissa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa, oikeudenhaltijoilla on oikeus 
hallinnoida yksittäisiä teoksia oman kollektiivista hallinnointia harjoittavan elimensä 
kehyksessä.

Tarkistus 114
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oikeudenhaltijoilla on oikeus valtuuttaa 
valitsemansa yhteisvalvontajärjestö 
hallinnoimaan valitsemiaan oikeuksia, 
oikeuksien luokkia tai teosten ja muun 
aineiston tyyppejä valitsemassaan 
jäsenvaltiossa riippumatta 
yhteisvalvontajärjestön tai oikeudenhaltijan 
asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltiosta tai 
kansalaisuudesta.

2. Oikeudenhaltijoilla on oikeus valtuuttaa 
valitsemansa yhteisvalvontajärjestö 
hallinnoimaan valitsemiaan oikeuksia, 
teosten ja muun aineiston tyyppejä 
valitsemassaan jäsenvaltiossa riippumatta 
yhteisvalvontajärjestön tai oikeudenhaltijan 
asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltiosta tai 
kansalaisuudesta.
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Or. fr

Perustelu

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 115
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten yhteisvalvontajärjestöjen 
kohdalla, jotka hallinnoivat tekijöiden 
oikeuksia audiovisuaalisella alalla, 
jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
säännöksiä, joilla 
yhteisvalvontajärjestöjen yleiskokoukset 
valtuutetaan kehottamaan 
oikeuksienhaltijoita uskomaan niiden 
haltuun minkä tahansa valitsemiensa 
oikeuksien, teostyyppien ja muun 
aineiston yhdistelmän hallinnoinnin.

Or. fr

Perustelu

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)



AM\933267FI.doc 43/110 PE508.268v01-00

FI

Tarkistus 116
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oikeudenhaltijoiden valtuuttaessa 
kollektiivista hallinnointia harjoittavat 
elimet hallinnoimaan niiden oikeuksia 
niillä on myös oltava oikeus määrätä, että 
kollektiivista hallinnointia harjoittavat 
elimet eivät hallinnoi niiden kaikkia 
teoksia, ja niille on tarjottava 
mahdollisuutta sulkea joitakin teoksia 
kollektiivisen hallinnoinnin ulkopuolelle. 
Jos valtuutuksella on yksinoikeudellinen 
perusta, sen voimassaoloa rajoitetaan 
enintään viiteen vuoteen.

Or. en

Tarkistus 117
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisestä alakohdasta poiketen 
jäsenvaltiot voivat hyväksyä erityisiä 
säännöksiä, jotka koskevat oikeuksien 
hallinnointia audiovisuaalisella alalla ja 
joiden nojalla yhteisvalvontajärjestöt 
voivat kehottaa oikeudenhaltijoita 
uskomaan niiden haltuun oikeuksien 
yhteisen hallinnoinnin teoksen kaikkien 
hyödyntämistapojen kohdalla.

Or. fr
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Perustelu

Toisin kuin musiikkialalla, audiovisuaalisella alalla tilanne on tekijöiden ja tuottajien välisen 
erityisen voimasuhteen vuoksi se, että oikeuksien jaotteleminen luokittain saattaisi vaikuttaa 
kielteisesti tekijöiden palkkioihin ja televisioyhtiöiden lähetystoimintaan liittyviin 
mahdollisuuksiin.

Tarkistus 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Oikeudenhaltijoilla on oikeus 
myöntää maksuttomia lisenssejä teostensa 
ja oikeuksiensa muuhun kuin 
kaupalliseen käyttöön. Tässä tapauksessa 
oikeudenhaltijoiden on tiedotettava 
asianmukaisessa ajassa kyseisten teosten 
oikeuksien hallinnointiin valtuutetuille 
kollektiivista hallinnointia harjoittaville 
järjestöille, että kyseinen maksuton oikeus 
on myönnetty.

Or. en

Tarkistus 119
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Oikeudenhaltijoilla on oikeus 
myöntää maksuttomia lisenssejä teostensa 
ja oikeuksiensa muuhun kuin 
kaupalliseen käyttöön. Tässä tapauksessa 
oikeudenhaltijoiden on tiedotettava 
asianmukaisessa ajassa kyseisten teosten 
oikeuksien hallinnointiin valtuutetuille 
kollektiivista hallinnointia harjoittaville 
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järjestöille, että kyseinen maksuton oikeus 
on myönnetty.

Or. en

Perustelu

Oikeudenhaltijoille olisi annettava joustavuutta omien teostensa hallinnointiin: 
oikeudenhaltijoilla pitäisi olla oikeus päättää, voidaanko joitakin hänen teoksistaan käyttää 
maksuttoman lisensoinnin nojalla, esimerkiksi Creative Commons -lisenssin nojalla, 
vaarantamatta omaa jäsenyyttään kollektiivista hallinnointia harjoittavassa järjestössä, joka 
edustaa häntä.

Tarkistus 120
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yhteisvalvontajärjestöjen jäsenillä ja 
oikeudenhaltijoilla on oikeus käyttää 
vaihtoehtoisia lisenssejä kaupallisiin ja 
epäkaupallisiin tarkoituksiin.

Or. de

Perustelu

Oikeudenhaltijoilla olisi oltava oikeus käyttää Creative Commonsin kaltaisia vaihtoehtoisia 
lisenssejä.

Tarkistus 121
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Oikeudenhaltijoilla on oikeus lakkauttaa 
yhteisvalvontajärjestölle antamansa 
valtuutus hallinnoida oikeuksia, oikeuksien 
luokkia tai teosten ja muun aineiston 

3. Oikeudenhaltijoilla on oikeus lakkauttaa 
yhteisvalvontajärjestölle antamansa 
valtuutus hallinnoida oikeuksia, oikeuksien 
luokkia tai teosten ja muun aineiston 
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tyyppejä taikka peruuttaa 
yhteisvalvontajärjestöltä mitkä tahansa 
valitsemansa oikeudet, oikeuksien luokat 
tai teosten ja muun aineiston tyypit 
valitsemassaan jäsenvaltiossa ilmoittamalla 
tästä kohtuullisessa, enintään kuuden 
kuukauden irtisanomisajassa. 
Yhteisvalvontajärjestö voi päättää, että 
lakkautus tai peruutus tulee voimaan 
vasta tilivuoden puolivälissä tai sen 
päättyessä sen mukaan, kumpi näistä 
ajankohdista seuraa aikaisemmin 
irtisanomisajan päättymisen jälkeen.

tyyppejä taikka peruuttaa 
yhteisvalvontajärjestöltä mitkä tahansa 
valitsemansa oikeudet, oikeuksien luokat 
tai teosten ja muun aineiston tyypit 
valitsemassaan jäsenvaltiossa ilmoittamalla 
tästä kohtuullisessa, enintään kuuden 
kuukauden irtisanomisajassa.

Or. de

Perustelu

Ei ole tarvetta rajoittaa ja vaikeuttaa ”irtisanomisoikeutta” pitkillä määräajoilla.

Tarkistus 122
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Oikeudenhaltijoilla on oikeus lakkauttaa 
yhteisvalvontajärjestölle antamansa 
valtuutus hallinnoida oikeuksia, oikeuksien 
luokkia tai teosten ja muun aineiston 
tyyppejä taikka peruuttaa 
yhteisvalvontajärjestöltä mitkä tahansa 
valitsemansa oikeudet, oikeuksien luokat 
tai teosten ja muun aineiston tyypit 
valitsemassaan jäsenvaltiossa ilmoittamalla 
tästä kohtuullisessa, enintään kuuden 
kuukauden irtisanomisajassa. 
Yhteisvalvontajärjestö voi päättää, että 
lakkautus tai peruutus tulee voimaan vasta 
tilivuoden puolivälissä tai sen päättyessä 
sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista 
seuraa aikaisemmin irtisanomisajan 
päättymisen jälkeen.

3. Oikeudenhaltijoilla on oikeus lakkauttaa 
yhteisvalvontajärjestölle antamansa 
valtuutus hallinnoida oikeuksia, oikeuksien 
luokkia tai teosten ja muun aineiston 
tyyppejä taikka peruuttaa 
yhteisvalvontajärjestöltä mitkä tahansa 
valitsemansa oikeudet, oikeuksien luokat 
tai teosten ja muun aineiston tyypit 
valitsemassaan jäsenvaltiossa ilmoittamalla 
tästä kohtuullisessa, enintään kuuden 
kuukauden irtisanomisajassa. 
Yhteisvalvontajärjestö voi päättää, että 
lakkautus tai peruutus tulee voimaan vasta 
enintään kahden vuoden pituisen 
ajanjakson päättyessä alkaen siitä 
päivämäärästä, jolloin tekijä liittyi 
järjestöön.
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Or. fr

Perustelu

Mikäli on olennaisen tärkeää sallia peruutusoikeus, sitä on tarpeen rajata, jotta vältetään 
vääristävien vaikutuksien syntyminen, jotka vaikuttavat kielteisesti yhteisvalvontajärjestöjen 
toiminnan ytimessä oleviin yhdistämisen ja yhteisvastuun periaatteisiin.

Tarkistus 123
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Oikeudenhaltijoilla on oikeus lakkauttaa 
yhteisvalvontajärjestölle antamansa 
valtuutus hallinnoida oikeuksia, oikeuksien 
luokkia tai teosten ja muun aineiston 
tyyppejä taikka peruuttaa 
yhteisvalvontajärjestöltä mitkä tahansa 
valitsemansa oikeudet, oikeuksien luokat 
tai teosten ja muun aineiston tyypit 
valitsemassaan jäsenvaltiossa ilmoittamalla 
tästä kohtuullisessa, enintään kuuden 
kuukauden irtisanomisajassa. 
Yhteisvalvontajärjestö voi päättää, että 
lakkautus tai peruutus tulee voimaan vasta 
tilivuoden puolivälissä tai sen päättyessä 
sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista 
seuraa aikaisemmin irtisanomisajan 
päättymisen jälkeen.

3. Oikeudenhaltijoilla on oikeus lakkauttaa 
kollektiivista hallinnointia harjoittavalle 
järjestölle antamansa valtuutus hallinnoida 
oikeuksia, oikeuksien luokkia, teoksia tai 
teosten ja muun aineiston tyyppejä taikka 
peruuttaa kollektiivista hallinnointia 
harjoittavalta järjestöltä mitkä tahansa 
valitsemansa oikeudet, oikeuksien luokat, 
teokset tai teosten ja muun aineiston tyypit 
valitsemassaan jäsenvaltiossa milloin 
tahansa valtuutuskauden aikana 
ilmoittamalla tästä kohtuullisessa, enintään 
kuuden kuukauden irtisanomisajassa. 
Kollektiivista hallinnointia harjoittava 
järjestö voi päättää, että lakkautus tai 
peruutus tulee voimaan vasta tilivuoden 
puolivälissä tai sen päättyessä sen mukaan, 
kumpi näistä ajankohdista seuraa 
aikaisemmin irtisanomisajan päättymisen 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Yksittäiset teokset, katso 5 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 124
Robert Rochefort
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Oikeudenhaltijoilla on oikeus lakkauttaa 
yhteisvalvontajärjestölle antamansa 
valtuutus hallinnoida oikeuksia, oikeuksien 
luokkia tai teosten ja muun aineiston 
tyyppejä taikka peruuttaa 
yhteisvalvontajärjestöltä mitkä tahansa 
valitsemansa oikeudet, oikeuksien luokat 
tai teosten ja muun aineiston tyypit 
valitsemassaan jäsenvaltiossa ilmoittamalla 
tästä kohtuullisessa, enintään kuuden 
kuukauden irtisanomisajassa. 
Yhteisvalvontajärjestö voi päättää, että 
lakkautus tai peruutus tulee voimaan vasta 
tilivuoden puolivälissä tai sen päättyessä 
sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista 
seuraa aikaisemmin irtisanomisajan 
päättymisen jälkeen.

3. Oikeudenhaltijoilla on oikeus lakkauttaa 
yhteisvalvontajärjestölle antamansa 
valtuutus hallinnoida oikeuksia, teosten ja 
muun aineiston tyyppejä taikka peruuttaa 
yhteisvalvontajärjestöltä mitkä tahansa 
valitsemansa oikeudet, oikeuksien luokat 
tai teosten ja muun aineiston tyypit 
valitsemassaan jäsenvaltiossa ilmoittamalla 
tästä kohtuullisessa, enintään kuuden 
kuukauden irtisanomisajassa. 
Yhteisvalvontajärjestö voi päättää, että 
lakkautus tai peruutus tulee voimaan vasta 
tilivuoden päättyessä.

Or. fr

Perustelu

Peruutusoikeus on säilytettävä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin voitava rajata tekijöiden 
peruutusehtoja, jotta vältetään edestakaisten menettelyjen (allers et retours) noudattamista 
objektiivisesti väärin perustein. Tällainen väärinkäyttö johtaisi siihen, että 
yhteisvalvontajärjestöt eivät pystyisi hoitamaan tehtäviään eli hallinnointikustannuksien 
yhdistämistä kaikkien tekijöiden hyödyttämiseksi sekä kulttuurisen monimuotoisuuden 
puolustamista ja edistämistä, ja että vaikutettaisiin kielteisesti käyttäjien oikeusturvaan.

Tarkistus 125
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kilpailulainsäädännön 
nojalla ottaa käyttöön säännöksiä, joilla 
yhteisvalvontajärjestöt valtuutetaan 
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vahvistamaan menettelyjä, joiden 
tarkoituksena on rajoittaa 
oikeudenhaltijoiden edestakaisten 
menettelyjen noudattamista objektiivisesti 
väärin perustein.

Or. fr

Perustelu

Peruutusoikeus on säilytettävä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin voitava rajata tekijöiden 
peruutusehtoja, jotta vältetään edestakaisten menettelyjen noudattamista objektiivisesti 
väärin perustein. Tällainen väärinkäyttö johtaisi siihen, että yhteisvalvontajärjestöt eivät 
pystyisi hoitamaan tehtäviään eli hallinnointikustannuksien yhdistämistä kaikkien tekijöiden 
hyödyttämiseksi sekä kulttuurisen monimuotoisuuden puolustamista ja edistämistä, ja 
vaikutettaisiin haitallisesti käyttäjien oikeusturvaan.

Tarkistus 126
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisvalvontajärjestöt eivät saa 
rajoittaa 3 ja 4 kohdassa säädettyjen 
oikeuksien käyttöä edellyttämällä, että 
lakkautuksen tai peruutuksen kohteena 
olevien oikeuksien, oikeuksien luokkien tai 
teosten ja muun aineiston tyyppien 
hallinnointi siirretään toiselle 
yhteisvalvontajärjestölle.

5. Kollektiivista hallinnointia harjoittavat 
järjestöt eivät saa rajoittaa 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen oikeuksien käyttöä 
edellyttämällä, että lakkautuksen tai 
peruutuksen kohteena olevien oikeuksien, 
oikeuksien luokkien, teosten tai teosten ja 
muun aineiston tyyppien hallinnointi 
siirretään toiselle kollektiivista 
hallinnointia harjoittavalle järjestölle.

Or. en

Perustelu

Yksittäiset teokset, katso 5 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 127
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeudenhaltija antaa nimenomaisen 
suostumuksen kustakin oikeudesta tai 
oikeuksien luokasta tai teosten tai muun 
aineiston tyypistä, jota hän valtuuttaa 
yhteisvalvontajärjestön hallinnoimaan, ja 
että tällaisesta suostumuksesta on olemassa 
asiakirjanäyttö.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeudenhaltija antaa nimenomaisen 
suostumuksen kustakin oikeudesta tai 
oikeuksien luokasta, teosten tai teosten tai 
muun aineiston tyypistä, jota hän valtuuttaa 
kollektiivista hallinnointia harjoittavan 
järjestön hallinnoimaan, ja että tällaisesta 
suostumuksesta on olemassa 
asiakirjanäyttö.

Or. en

Perustelu

Yksittäiset teokset, katso 5 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 128
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan 1 alakohdassa ei rajoiteta 
jäsenvaltioissa toteutettuja järjestelyjä, 
jotka koskevat oikeuksien hallinnoimista 
laajennetun kollektiivisen lisensoinnin, 
pakollisen kollektiivisen hallinnoinnin tai 
vastaavien järjestelyjen taikka niiden 
yhdistelmän välityksellä ja edustus- tai 
siirto-oikeusolettamuksia.

Or. en

(Katso orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista annetun direktiivin 2012/28/EU 
1 artiklan 5 kohdan sanamuoto (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 5).)

Perustelu

Kuten orpoteoksista annetussa direktiivissä korostetaan, yhteisvalvontajärjestöjen ei ole 
pakko saada suostumusta laajennetun kollektiivisen lisensoinnin tai muiden vastaavien 
järjestelyjen soveltamisalaan jossakin jäsenvaltiossa kuuluvilta oikeudenhaltijoilta.
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Tarkistus 129
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jokaisella kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen jäsenellä on oikeus 
pyytää oman kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimensä ulkopuolista 
riippumatonta tarkastusta milloin tahansa 
valtuutuskauden aikana.

Or. en

Perustelu

Koska joissakin kollektiivista hallinnointia harjoittavissa elimissä on paljastunut lahjontaa tai 
epäasianmukaista varainhoitoa, on ehdottomasti syytä toteuttaa ulkopuolisia tarkastuksia, 
jotta tarkastusprosessin todellinen riippumattomuus ja huolellisuus voidaan taata.

Tarkistus 130
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisvalvontajärjestöjen on ilmoitettava 
jäsenilleen heidän 1–6 kohdassa 
tarkoitetuista oikeuksistaan kuuden 
kuukauden kuluessa päivästä, jona 
määräaika tämän direktiivin saattamiseksi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä päättyy.

Kollektiivista hallinnointia harjoittavien 
elimien on ilmoitettava jäsenilleen heidän 
1–6 kohdassa tarkoitetuista oikeuksistaan 
kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona 
määräaika tämän direktiivin saattamiseksi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä päättyy.

Or. en

Tarkistus 131
Rolandas Paksas
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisvalvontajärjestöjen on 
hyväksyttävä oikeudenhaltijat jäseniksi, 
jos he täyttävät jäsenyysvaatimukset. Ne
voivat kieltäytyä hyväksymästä 
jäsenyyspyyntöä ainoastaan objektiivisten 
kriteerien perusteella. Nämä kriteerit on 
sisällytettävä yhteisvalvontajärjestön 
peruskirjaan tai jäsenyysehtoihin ja 
julkistettava.

2. Yhteisvalvontajärjestöt voivat kieltäytyä 
hyväksymästä jäsenyyspyyntöä ainoastaan 
objektiivisten kriteerien perusteella. Nämä 
kriteerit on sisällytettävä 
yhteisvalvontajärjestön peruskirjaan tai 
jäsenyysehtoihin ja julkistettava.

Or. en

Tarkistus 132
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisvalvontajärjestöjen on 
hyväksyttävä oikeudenhaltijat jäseniksi, jos 
he täyttävät jäsenyysvaatimukset. Ne 
voivat kieltäytyä hyväksymästä 
jäsenyyspyyntöä ainoastaan objektiivisten 
kriteerien perusteella. Nämä kriteerit on 
sisällytettävä yhteisvalvontajärjestön 
peruskirjaan tai jäsenyysehtoihin ja 
julkistettava.

2. Yhteisvalvontajärjestöjen on 
hyväksyttävä oikeudenhaltijat jäseniksi, jos 
he täyttävät jäsenyysvaatimukset. Ne 
voivat kieltäytyä hyväksymästä 
jäsenyyspyyntöä ainoastaan objektiivisten
ja avoimien kriteerien perusteella. 
Oikeudenhaltijalle on perusteltava 
selväsanaisesti, miksi jäsenyyspyyntö 
hylättiin. Nämä kriteerit on sisällytettävä 
yhteisvalvontajärjestön peruskirjaan tai 
jäsenyysehtoihin ja julkistettava. 
Kriteerien on oltava syrjimättömiä, 
eivätkä ne saa johtaa jäsenten 
poissulkemiseen musiikkikokoelman 
suuruuden, odotettavissa olevien 
palkkiotulojen tai aiempien 
lisenssisopimusten perusteella.

Or. de
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Tarkistus 133
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisvalvontajärjestöjen on 
hyväksyttävä oikeudenhaltijat jäseniksi, jos 
he täyttävät jäsenyysvaatimukset. Ne 
voivat kieltäytyä hyväksymästä 
jäsenyyspyyntöä ainoastaan objektiivisten 
kriteerien perusteella. Nämä kriteerit on 
sisällytettävä yhteisvalvontajärjestön 
peruskirjaan tai jäsenyysehtoihin ja 
julkistettava.

2. Yhteisvalvontajärjestöjen on 
hyväksyttävä oikeudenhaltijat ja niitä 
edustavat elimet, kuten muut kollektiivista 
hallinnointia harjoittavat elimet ja 
oikeudenhaltijoiden yhteenliittymät
jäseniksi, jos ne täyttävät 
jäsenyysvaatimukset. Ne voivat kieltäytyä 
hyväksymästä jäsenyyspyyntöä ainoastaan 
objektiivisten ja syrjimättömien kriteerien 
perusteella. Nämä kriteerit on sisällytettävä 
yhteisvalvontajärjestön peruskirjaan tai 
jäsenyysehtoihin ja julkistettava.

Or. en

Tarkistus 134
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisvalvontajärjestön peruskirjassa
on määrättävä asianmukaisista ja 
tehokkaista mekanismeista, joiden avulla 
sen jäsenet voivat osallistua 
yhteisvalvontajärjestön 
päätöksentekoprosessiin. Eri luokkiin 
kuuluvien jäsenten on oltava tasapuolisesti 
ja tasapainoisesti edustettuina 
päätöksentekoprosessissa.

3. Yhteisvalvontajärjestön peruskirjaan on 
kirjattava asianmukaiset, tehokkaat ja 
demokraattiset mekanismit, joiden avulla 
sen jäsenet voivat osallistua 
yhteisvalvontajärjestön 
päätöksentekoprosessiin. Jäsenten on 
kaikissa elimissä oltava tasapuolisesti ja 
tasapainoisesti edustettuina 
päätöksentekoprosessissa, ja heillä on 
oltava yleiskokouksessa aktiivinen ja 
passiivinen äänioikeus.

Or. de
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Perustelu

Eri jäsenluokkia ei tarvita.

Tarkistus 135
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisvalvontajärjestön peruskirjassa on 
määrättävä asianmukaisista ja tehokkaista 
mekanismeista, joiden avulla sen jäsenet 
voivat osallistua yhteisvalvontajärjestön 
päätöksentekoprosessiin. Eri luokkiin 
kuuluvien jäsenten on oltava tasapuolisesti 
ja tasapainoisesti edustettuina 
päätöksentekoprosessissa.

3. Yhteisvalvontajärjestön peruskirjassa on 
määrättävä asianmukaisista ja tehokkaista 
mekanismeista, joiden avulla sen jäsenet 
voivat osallistua yhteisvalvontajärjestön 
päätöksentekoprosessiin. Eri luokkiin 
kuuluvien jäsenten on oltava tasapuolisesti 
ja tasapainoisesti edustettuina kaikilla 
päätöksentekoprosessin tasoilla.

Or. en

Tarkistus 136
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisvalvontajärjestön jäsenten 
yleiskokous on kutsuttava koolle vähintään 
kerran vuodessa.

2. Yhteisvalvontajärjestön jäsenten 
yleiskokous on kutsuttava koolle vähintään 
kerran vuodessa. Yleiskokous valtuutetaan 
tekemään yhteisvalvontajärjestössä 
strategisia päätöksiä, joiden 
täytäntöönpano voidaan delegoida 
valvontatoiminnosta huolehtivalle 
elimelle varmistaen samalla, että 
erityisyleisön kokoelmien oikeudenhaltijat 
ovat asianmukaisesti edustettuina 
mainitussa elimessä.

Or. en
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Tarkistus 137
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisvalvontajärjestön jäsenten 
yleiskokous on kutsuttava koolle vähintään 
kerran vuodessa.

2. Yhteisvalvontajärjestön jäsenten 
yleiskokous on kutsuttava koolle vähintään 
kerran vuodessa. Yleiskokous valtuutetaan 
tekemään yhteisvalvontajärjestössä 
strategisia päätöksiä. Yleiskokous voi 
delegoida muiden päätöksien tekemistä 
koskevan valtuutuksen 
valvontatoiminnosta huolehtivalle 
elimelle.

Or. en

Tarkistus 138
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yleiskokouksen on hyväksyttävä 
mahdolliset yhteisvalvontajärjestön 
peruskirjan muutokset ja jäsenyysehtoihin 
tehtävät muutokset, jos jäsenyysehdoista ei 
määrätä peruskirjassa.

3. Yleiskokouksen on hyväksyttävä 
mahdolliset yhteisvalvontajärjestön 
peruskirjan muutokset ja jäsenyysehtoihin 
tehtävät muutokset.

Or. de

Tarkistus 139
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Yleiskokous ei voi päättää 
hallintoneuvoston jäsenten tai yksittäisen 
johtajan nimittämisestä tai 
irtisanomisesta, jos valvontaneuvostolla 
on valta nimittää tai irtisanoa heidät.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 140
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) periaatteet, joiden mukaisesti 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
jaetaan, paitsi jos yleiskokous päättää 
delegoida tämän päätöksen 
valvontatoiminnosta huolehtivalle 
elimelle;

a) periaatteet, joiden mukaisesti 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
jaetaan;

Or. de

Tarkistus 141
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten oikeudenhaltijoille kuuluvien 
määrien käyttö, joita 12 artiklan 2 kohdan 
mukaan ei voida jakaa, paitsi jos 
yleiskokous päättää delegoida tämän 
päätöksen valvontatoiminnosta 
huolehtivalle elimelle;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämän alakohdan poistaminen perustuu 12 artiklan 2 kohtaan ehdotettuun muutokseen.

Tarkistus 142
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten oikeudenhaltijoille kuuluvien 
määrien käyttö, joita 12 artiklan 2 kohdan 
mukaan ei voida jakaa, paitsi jos 
yleiskokous päättää delegoida tämän 
päätöksen valvontatoiminnosta 
huolehtivalle elimelle;

b) sellaisten oikeudenhaltijoille kuuluvien 
määrien käyttö, joita 12 artiklan 2 kohdan 
mukaan ei voida jakaa;

Or. de

Tarkistus 143
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) yhteisvalvontajärjestön perussääntö;

Or. de

Tarkistus 144
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) jäsenyyden kriteerit ja edellytykset.
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Or. de

Tarkistus 145
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yleiskokouksen on valvottava 
yhteisvalvontajärjestön toimintaa ainakin 
päättämällä tilintarkastajan nimittämisestä 
ja erottamisesta sekä hyväksymällä 
vuotuinen avoimuusraportti ja 
tilintarkastuskertomus.

6. Yleiskokouksen on valvottava 
kollektiivista hallinnointia harjoittavan 
elimen toimintaa ainakin päättämällä 
tilintarkastajan nimittämisestä ja 
erottamisesta sekä hyväksymällä vuotuinen 
avoimuusraportti ja tilintarkastuskertomus. 
Jos kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen tilinpitokäytäntöjä on 
kohtuullisin perustein syytä epäillä, 
yleiskokous voi päättää ulkopuolisen 
tarkastuksen toteuttamisesta. Kyseisen 
ulkopuolisen tarkastuksen tuloksesta 
tiedotetaan kaikille jäsenille ja yleisölle.

Or. en

Perustelu

Koska joissakin kollektiivista hallinnointia harjoittavissa elimissä on paljastunut lahjontaa tai 
epäasianmukaista varainhoitoa, on ehdottomasti syytä toteuttaa ulkopuolisia tarkastuksia, 
jotta tarkastusprosessin todellinen riippumattomuus ja huolellisuus voidaan taata.

Tarkistus 146
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yleiskokouksen on valvottava 
yhteisvalvontajärjestön toimintaa ainakin 
päättämällä tilintarkastajan nimittämisestä 
ja erottamisesta sekä hyväksymällä 
vuotuinen avoimuusraportti ja 

6. Yleiskokouksen on valvottava 
yhteisvalvontajärjestön toimintaa ainakin 
päättämällä tilintarkastajan nimittämisestä 
ja erottamisesta sekä hyväksymällä 
vuotuinen avoimuusraportti ja 
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tilintarkastuskertomus. tilintarkastuskertomus. Jos 
varojenkäyttöön liittyy perusteltuja 
epäilyksiä, jäsenillä on oikeus nimittää 
sisäinen tai ulkoinen tilintarkastaja 
tarkastusta varten. Tämän tarkastuksen 
tulokset on ilmoitettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle, jotta voidaan 
käynnistää asiaankuuluvat menettelyt.

Or. de

Tarkistus 147
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Mahdollisten rajoitusten, joilla 
rajoitetaan yhteisvalvontajärjestöjen 
jäsenten oikeutta osallistua ja käyttää 
äänioikeuksiaan yleiskokouksessa, on 
oltava tasapuolisia ja oikeasuhteisia ja 
perustuttava seuraaviin kriteereihin:

Poistetaan.

a) jäsenyyden kesto;
b) jäsenen kyseisenä tilikautena saamat 
tai vielä saamatta olevat määrät.
Nämä kriteerit on sisällytettävä 
yhteisvalvontajärjestön peruskirjaan tai 
jäsenyysehtoihin ja julkistettava 17 ja 
19 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 148
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Mahdollisten rajoitusten, joilla 
rajoitetaan yhteisvalvontajärjestöjen 
jäsenten oikeutta osallistua ja käyttää 
äänioikeuksiaan yleiskokouksessa, on 
oltava tasapuolisia ja oikeasuhteisia ja 
perustuttava seuraaviin kriteereihin:

Poistetaan.

a) jäsenyyden kesto;
b) jäsenen kyseisenä tilikautena saamat 
tai vielä saamatta olevat määrät.
Nämä kriteerit on sisällytettävä 
yhteisvalvontajärjestön peruskirjaan tai 
jäsenyysehtoihin ja julkistettava 17 ja 19 
artiklan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 149
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Mahdollisten rajoitusten, joilla rajoitetaan 
yhteisvalvontajärjestöjen jäsenten oikeutta 
osallistua ja käyttää äänioikeuksiaan 
yleiskokouksessa, on oltava tasapuolisia ja 
oikeasuhteisia ja perustuttava seuraaviin 
kriteereihin:

Jokaisella kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen jäsenellä on oikeus 
äänestää yleiskokouksessa, tarvittaessa 
myös sähköisesti. Mahdollisten rajoitusten, 
joilla rajoitetaan kollektiivista 
hallinnointia harjoittavien elimien 
jäsenten oikeutta osallistua ja käyttää 
äänioikeuksiaan yleiskokouksessa, on 
oltava tasapuolisia ja oikeasuhteisia ja 
perustuttava seuraaviin kriteereihin:

Or. en

Perustelu

Laaja-alaista osallistumista ja toimivaa äänestysmenettelyä olisi kannustettava.
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Tarkistus 150
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäsenen kyseisenä tilikautena saamat 
tai vielä saamatta olevat määrät.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On epädemokraattista asettaa saadut määrät äänestysoikeuden edellytykseksi. Koska 
oikeudenhaltijoiden tulojakauma kollektiivista hallinnointia harjoittavissa elimissä on erittäin 
epätasainen, äänestysoikeuden rajoittaminen määriin perustuen saattaa aiheuttaa 
kohtuuttoman suuria eroja vaikutusvallassa.

Tarkistus 151
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jokaisella yhteisvalvontajärjestön 
jäsenellä on oltava oikeus nimetä toinen 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
asiamieheksi osallistumaan 
yleiskokoukseen ja äänestämään siellä 
jäsenen nimissä.

8. Jokaisella yhteisvalvontajärjestön 
jäsenellä on oltava oikeus nimetä toinen 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka on mainitun yhteisvalvontajärjestön 
jäsen, asiamieheksi osallistumaan 
yleiskokoukseen ja äänestämään siellä 
jäsenen nimissä. Kollektiivista 
hallinnointia harjoittavan elimen 
edustaessa useampaa kuin yhtä 
oikeudenhaltijoiden luokkaa jäsen voi 
antaa valtakirjan ainoastaan toiselle 
saman luokan jäsenelle. Yksittäisten 
jäsenien hallussa olevien valtakirjojen 
määrää rajoitetaan.

Or. en
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Tarkistus 152
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jokaisella yhteisvalvontajärjestön
jäsenellä on oltava oikeus nimetä toinen 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
asiamieheksi osallistumaan 
yleiskokoukseen ja äänestämään siellä 
jäsenen nimissä.

8. Jokaisella kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen jäsenellä on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö asiamieheksi 
osallistumaan yleiskokoukseen ja 
äänestämään siellä jäsenen nimissä. 
Valtakirjan pätevyys edellyttää, että 
jäsenen on pitänyt antaa se asiamiehelle 
enintään kolme kuukautta ennen sen 
käyttöä.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on sen välttäminen, että musiikkiteosten julkaisijat ja/tai levy-yhtiöt eivät ryhdy 
standardinomaisesti edellyttämään pysyvää valtakirjaa uusilta taiteilijoilta, joiden kanssa ne 
tekevät sopimuksia, jolloin ne saisivat ajan mittaan valta-aseman yhteisvalvontajärjestöissä.

Tarkistus 153
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jokaisella yhteisvalvontajärjestön 
jäsenellä on oltava oikeus nimetä toinen 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
asiamieheksi osallistumaan 
yleiskokoukseen ja äänestämään siellä 
jäsenen nimissä.

8. Jokaisella yhteisvalvontajärjestön 
jäsenellä on oltava oikeus nimetä samaan 
luokkaan kuuluva toinen jäsen tai 
oikeushenkilö asiamieheksi osallistumaan 
yleiskokoukseen ja äänestämään siellä 
jäsenen nimissä.

Or. de
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Tarkistus 154
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö ottaa käyttöön 
valvontatoiminnon, joka vastaa niiden 
henkilöiden toimien ja tehtävien 
suorittamisen jatkuvasta seurannasta, joille 
on annettu johtovastuita 
yhteisvalvontajärjestössä. 
Yhteisvalvontajärjestön jäsenten on oltava 
tasapuolisesti ja tasapainoisesti 
edustettuina tästä toiminnosta 
huolehtivassa elimessä, jotta voidaan 
varmistaa jäsenten tosiasiallinen 
osallistuminen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö ottaa käyttöön 
valvontatoiminnon, joka vastaa niiden 
henkilöiden toimien ja tehtävien 
suorittamisen jatkuvasta seurannasta, joille 
on annettu johtovastuita 
yhteisvalvontajärjestössä. 
Yhteisvalvontajärjestön jäsenten on oltava 
tasapuolisesti ja tasapainoisesti 
edustettuina ja edustettava eri 
oikeudenhaltijaluokkia, erityisyleisön 
kokoelmat mukaan lukien, tästä 
toiminnosta huolehtivassa elimessä, jotta 
voidaan varmistaa jäsenten tosiasiallinen 
osallistuminen.

Or. en

Tarkistus 155
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö ottaa käyttöön 
valvontatoiminnon, joka vastaa niiden 
henkilöiden toimien ja tehtävien 
suorittamisen jatkuvasta seurannasta, joille 
on annettu johtovastuita 
yhteisvalvontajärjestössä. 
Yhteisvalvontajärjestön jäsenten on oltava 
tasapuolisesti ja tasapainoisesti 
edustettuina tästä toiminnosta 
huolehtivassa elimessä, jotta voidaan 
varmistaa jäsenten tosiasiallinen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kollektiivista hallinnointia harjoittava elin
ottaa käyttöön valvontatoiminnon, joka 
vastaa niiden henkilöiden toimien ja 
tehtävien suorittamisen jatkuvasta 
seurannasta, joille on annettu johtovastuita 
kollektiivista hallinnointia harjoittavassa 
elimessä. Kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen jäsenten eri luokkien
on oltava tasapuolisesti ja tasapainoisesti 
edustettuina tästä toiminnosta 
huolehtivassa elimessä, jotta voidaan 
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osallistuminen. varmistaa jäsenten tosiasiallinen 
osallistuminen.

Or. en

Perustelu

Kollektiivista hallinnointia harjoittavan elimen jäsenten eri luokkien välinen tasapaino

Tarkistus 156
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontatoiminnosta huolehtivan elimen 
on kokoonnuttava säännöllisesti, ja sillä on 
oltava vähintään valtuudet:

2. Valvontatoiminnosta huolehtivan elimen 
on kokoonnuttava vähintään kolmen 
kuukauden välein, ja sillä on oltava 
vähintään valtuudet:

Or. en

Perustelu

Vaatimus kokoontua ”säännöllisesti” on liian epämääräinen, ja kohta on siksi määriteltävä 
selkeämmin.

Tarkistus 157
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyä mahdollinen 
yhteisvalvontajärjestön suorittama 
kiinteän omaisuuden hankinta;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 158
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 ja 2 
kohtaa ei sovelleta 
yhteisvalvontajärjestöön, joka 
tasepäivänään ei ylitä kahta seuraavista 
rajoista:

Poistetaan.

a) taseen loppusumma: 350 000 euroa,
b) nettoliikevaihto: 700 000 euroa,
c) työntekijöitä tilikauden aikana 
keskimäärin: kymmenen.

Or. de

Tarkistus 159
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 ja 2 
kohtaa ei sovelleta 
yhteisvalvontajärjestöön, joka 
tasepäivänään ei ylitä kahta seuraavista 
rajoista:

3. 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta kollektiivista 
hallinnointia harjoittavaan elimeen, joka 
tasepäivänään ei ylitä kahta seuraavista 
rajoista:

Or. en

Perustelu

Paremman sääntelyn ja komission sitoumusten mukaisesti jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
mikroyhteisöt tietyistä, mahdollisesti hankalista, vaatimuksista.

Tarkistus 160
Cornelis de Jong



PE508.268v01-00 66/110 AM\933267FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestön liiketoiminnan 
johtamisesta tosiasiallisesti vastaavat 
henkilöt ja sen johtajat, lukuun ottamatta 
valvontatoiminnosta vastaavia johtajia,
suunnittelevat menettelyt siten, että 
voidaan välttää eturistiriidat. 
Yhteisvalvontajärjestöllä on oltava 
menettelyt eturistiriitojen toteamiseksi, 
hallitsemiseksi, seuraamiseksi ja 
ilmoittamiseksi, jotta ne eivät vaikuttaisi 
haitallisesti yhteistoimintajärjestön 
jäsenten etuihin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestön liiketoiminnan 
johtamisesta tosiasiallisesti vastaavat 
henkilöt ja sen johtajat suunnittelevat 
menettelyt siten, että voidaan välttää 
eturistiriidat. Yhteisvalvontajärjestöllä on 
oltava menettelyt eturistiriitojen 
toteamiseksi, hallitsemiseksi, 
seuraamiseksi ja ilmoittamiseksi, jotta ne 
eivät vaikuttaisi haitallisesti 
yhteistoimintajärjestön jäsenten etuihin.

Or. en

Tarkistus 161
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Menettelyihin on kuuluttava kunkin 
kyseisen henkilön ja johtajan 
valvontatoiminnosta vastaavalle elimelle 
antama vuotuinen henkilökohtainen 
lausunto, jossa on seuraavat tiedot:

Menettelyihin on kuuluttava kunkin 
kyseisen henkilön ja johtajan 
valvontatoiminnosta vastaavalle elimelle ja 
jäsenille antama henkilökohtainen 
lausunto, joka on julkisesti saatavilla 
kollektiivista hallinnointia harjoittavan 
elimen verkkosivustolla. Lausunto on 
annettava ennen kuin kyseiset henkilöt 
aloittavat tehtävänsä hoitamisen, ja se on 
uusittava vuosittain. Ilmoituksessa on 
oltava seuraavat tiedot:

Or. en
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Perustelu

Eturistiriidoista on ilmoitettava ennen kuin johtaja aloittaa tehtäviensä hoitamisen.

Tarkistus 162
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Menettelyihin on kuuluttava kunkin 
kyseisen henkilön ja johtajan 
valvontatoiminnosta vastaavalle elimelle 
antama vuotuinen henkilökohtainen 
lausunto, jossa on seuraavat tiedot:

Menettelyihin on kuuluttava kunkin 
kyseisen henkilön ja johtajan 
valvontatoiminnosta vastaavalle elimelle 
antama ja julkistama vuotuinen 
henkilökohtainen lausunto, jossa on 
seuraavat tiedot:

Or. de

Tarkistus 163
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisvalvontajärjestöjen on 
noudatettava huolellisuutta 
tekijänoikeustulojen perimisessä ja 
hallinnoinnissa.

1. Kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elinten on noudatettava 
huolellisuutta, täsmällisyyttä ja 
avoimuutta tekijänoikeustulojen 
perimisessä ja hallinnoinnissa. Lukuun 
ottamatta jäsenvaltioita, joissa on 
käytössä laajennetun kollektiivisen 
lisensoinnin järjestelmä, kollektiivista 
hallinnointia harjoittavan elimen on 
varmistettava, että se perii 
tekijänoikeustuloja ainoastaan niiden 
oikeudenhaltijoiden puolesta, joiden 
oikeuksia se on valtuutettu edustamaan.

Or. en
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Perustelu

Yhdenmukaistaminen 12 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan 2 kohdan kanssa, joissa todetaan, 
että maksut on suoritettava täsmällisesti. Jos maksut on suoritettava täsmällisesti, on 
itsestään selvää, että myös perimisen ja hallinnoinnin on oltava täsmällisiä. Lisäksi 
kollektiivista hallinnointia harjoittavien elinten pitäisi periä tuloja ainoastaan sellaisten 
varsinaisten jäsenten ja oikeudenhaltijoiden puolesta, joiden oikeuksia ne hallinnoivat 
edustussopimusten nojalla.

Tarkistus 164
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jos yhteisvalvontajärjestö sijoittaa 
tekijänoikeustulot ja mahdolliset niiden 
sijoittamisesta saadut tulot ennen 
oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien 
jakamista, sen on noudatettava 7 artiklan 
5 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja yleisiä 
sijoitusperiaatteita sekä seuraavia sääntöjä:

4. Jos yhteisvalvontajärjestö sijoittaa 
tekijänoikeustulot ja mahdolliset niiden 
sijoittamisesta saadut tulot ennen 
oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien 
jakamista, sen on toimittava niiden 
oikeudenhaltijoiden, joiden oikeuksia se 
edustaa, parhaan edun mukaan ja
noudatettava 7 artiklan 5 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuja yleisiä 
sijoitusperiaatteita sekä seuraavia sääntöjä:

Or. en

Tarkistus 165
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varat sijoitetaan jäsenten parhaan edun 
mukaan; mahdollisessa 
eturistiriitatapauksessa 
yhteisvalvontajärjestö varmistaa, että 
sijoitus tehdään pelkästään jäsenten edun 
mukaisesti;

a) mahdollisessa eturistiriitatapauksessa 
yhteisvalvontajärjestö varmistaa, että 
sijoitus tehdään pelkästään näiden 
oikeudenhaltijoiden edun mukaisesti;



AM\933267FI.doc 69/110 PE508.268v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 166
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) varat sijoitetaan siten, ettei 
vaaranneta oikeudenhaltijoille kuuluvia 
summia;

Or. en

Tarkistus 167
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestön ja sen jäsenten 
välistä suhdetta koskevissa sopimuksissa 
täsmennetään 16 artiklan e alakohdassa 
tarkoitetut tekijänoikeustuloihin 
sovellettavat pidätykset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestön ja sen jäsenten 
välistä suhdetta koskevissa sopimuksissa 
annetaan nimenomainen valtuutus
16 artiklan e alakohdassa tarkoitettujen
tekijänoikeustuloihin sovellettavien 
pidätysten tekemiseen.

Or. en

Tarkistus 168
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
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yhteisvalvontajärjestö tarjoaa 
tekijänoikeustuloista tehtävistä pidätyksistä 
rahoitettavia sosiaali-, kulttuuri- tai 
koulutuspalveluja, oikeudenhaltijoilla on 
oikeudet seuraaviin:

yhteisvalvontajärjestö tarjoaa 
tekijänoikeustuloista tehtävistä pidätyksistä 
rahoitettavia sosiaali-, kulttuuri- tai 
koulutuspalveluja, tällaisia palveluja 
tarjotaan oikeudenmukaisin perustein, 
etenkin palvelujen saannin ja laajuuden 
osalta.

Or. en

Tarkistus 169
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
yhteisvalvontajärjestö tarjoaa 
tekijänoikeustuloista tehtävistä pidätyksistä 
rahoitettavia sosiaali-, kulttuuri- tai 
koulutuspalveluja, oikeudenhaltijoilla on 
oikeudet seuraaviin:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
yhteisvalvontajärjestö tarjoaa 
tekijänoikeustuloista tehtävistä pidätyksistä 
ja tekijänoikeustulojen sijoittamisesta 
saatavista tuloista rahoitettavia sosiaali-, 
kulttuuri- tai koulutuspalveluja, 
oikeudenhaltijoilla on oikeudet seuraaviin:

Or. en

Tarkistus 170
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sosiaali-, kulttuuri- tai koulutuspalvelut 
tasapuolisin perustein, jotka koskevat 
erityisesti palvelujen saantia ja niiden 
laajuutta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 171
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) oikeudenhaltijat, jotka ovat 
lakkauttaneet valtuutuksen hallinnoida 
oikeuksia tai oikeuksien luokkia tai 
teosten ja muun aineiston tyyppejä tai 
jotka ovat peruuttaneet oikeuksiaan tai 
oikeuksiensa luokkia tai teosten ja muun 
aineiston tyyppejä 
yhteisvalvontajärjestöltä, voivat edelleen 
saada kyseisiä palveluja. Palvelujen 
saantia ja laajuutta koskevissa perusteissa 
voidaan ottaa huomioon kyseisten 
oikeudenhaltijoiden tuottamat 
tekijänoikeustulot ja oikeuksien 
hallinnointia koskevan valtuutuksen kesto 
edellyttäen, että samoja perusteita 
sovelletaan myös oikeudenhaltijoihin, 
jotka eivät ole lakkauttaneet kyseistä 
valtuutusta tai peruuttaneet 
yhteisvalvontajärjestöltä oikeuksiaan tai 
oikeuksiensa luokkia taikka teosten ja 
muun aineiston tyyppejä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 172
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö jakaa edustamilleen 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
säännöllisesti ja huolellisuutta noudattaen. 
Yhteisvalvontajärjestön on jaettava ja 
maksettava määrät 12 kuukauden kuluessa 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kollektiivista hallinnointia harjoittavat 
elimet jakavat edustamilleen 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
säännöllisesti ja huolellisuutta noudattaen.
Kollektiivista hallinnointia harjoittavan 
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sen tilivuoden lopusta, jona 
tekijänoikeustulot perittiin, jollei 
yhteisvalvontajärjestö kykene 
noudattamaan tätä määräaikaa 
objektiivisista syistä, jotka liittyvät 
erityisesti käyttäjien suorittamaan 
raportointiin, oikeuksien yksilöintiin, 
oikeudenhaltijoihin tai teoksia ja muuta 
aineistoa koskevien tietojen yhdistämiseen 
tietoihin oikeudenhaltijoista. 
Yhteisvalvontajärjestön on suoritettava 
tämä jakaminen ja maksut täsmällisesti 
huolehtien siitä, että kaikkia 
oikeudenhaltijoiden luokkia käsitellään 
tasapuolisesti.

elimen on jaettava ja maksettava määrät 
ilman perusteetonta viivytystä ja kolmen
kuukauden kuluessa tekijänoikeustulojen 
perimisestä, jollei kollektiivista 
hallinnointia harjoittava elin kykene 
noudattamaan tätä määräaikaa 
objektiivisista syistä, jotka liittyvät 
erityisesti käyttäjien suorittamaan 
raportointiin, oikeuksien yksilöintiin, 
oikeudenhaltijoihin tai teoksia ja muuta 
aineistoa koskevien tietojen yhdistämiseen 
tietoihin oikeudenhaltijoista. Kollektiivista 
hallinnointia harjoittavan elimen on 
suoritettava tämä jakaminen ja maksut 
täsmällisesti huolehtien siitä, että kaikkia 
oikeudenhaltijoiden luokkia käsitellään 
tasapuolisesti.

Or. en

Perustelu

Taiteilijoille ja tekijöille on suuri ongelma, että monet kollektiivista hallinnointia harjoittavat 
elimet ovat niin hitaita maksamaan velkojaan. Direktiiviluonnoksessa ehdotetaan, että elimet 
saisivat pitää rahat hallussaan jopa kaksi vuotta. Tämä on tuskin järkevää. Kollektiivista 
hallinnointia harjoittavat elimet, jotka eivät tällä hetkellä pääse parempiin tuloksiin, 
tarvitsevat kannustimia tehostaakseen hallintorutiinejaan.

Tarkistus 173
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö jakaa edustamilleen 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
säännöllisesti ja huolellisuutta noudattaen. 
Yhteisvalvontajärjestön on jaettava ja 
maksettava määrät 12 kuukauden kuluessa 
sen tilivuoden lopusta, jona 
tekijänoikeustulot perittiin, jollei 
yhteisvalvontajärjestö kykene 
noudattamaan tätä määräaikaa 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö jakaa edustamilleen 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
säännöllisesti, nopeasti ja huolellisuutta 
noudattaen. Yhteisvalvontajärjestön on 
jaettava ja maksettava määrät vähintään 
neljästi vuodessa ja 12 kuukauden 
kuluessa tekijänoikeustulojen perimisestä. 
Yhteisvalvontajärjestön on suoritettava 
tämä jakaminen ja maksut täsmällisesti 
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objektiivisista syistä, jotka liittyvät 
erityisesti käyttäjien suorittamaan 
raportointiin, oikeuksien yksilöintiin, 
oikeudenhaltijoihin tai teoksia ja muuta 
aineistoa koskevien tietojen yhdistämiseen 
tietoihin oikeudenhaltijoista. 
Yhteisvalvontajärjestön on suoritettava 
tämä jakaminen ja maksut täsmällisesti 
huolehtien siitä, että kaikkia 
oikeudenhaltijoiden luokkia käsitellään 
tasapuolisesti.

huolehtien siitä, että kaikkia 
oikeudenhaltijoiden luokkia käsitellään 
tasapuolisesti.

Or. en

Tarkistus 174
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö jakaa edustamilleen 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
säännöllisesti ja huolellisuutta noudattaen. 
Yhteisvalvontajärjestön on jaettava ja 
maksettava määrät 12 kuukauden kuluessa 
sen tilivuoden lopusta, jona 
tekijänoikeustulot perittiin, jollei 
yhteisvalvontajärjestö kykene 
noudattamaan tätä määräaikaa 
objektiivisista syistä, jotka liittyvät 
erityisesti käyttäjien suorittamaan 
raportointiin, oikeuksien yksilöintiin, 
oikeudenhaltijoihin tai teoksia ja muuta 
aineistoa koskevien tietojen yhdistämiseen 
tietoihin oikeudenhaltijoista. 
Yhteisvalvontajärjestön on suoritettava 
tämä jakaminen ja maksut täsmällisesti 
huolehtien siitä, että kaikkia 
oikeudenhaltijoiden luokkia käsitellään 
tasapuolisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö jakaa edustamilleen 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
säännöllisesti, avoimesti ja huolellisuutta 
noudattaen. Yhteisvalvontajärjestön on 
jaettava ja maksettava määrät 2 kuukauden
kuluessa sen tilivuoden lopusta, jona 
tekijänoikeustulot perittiin, jollei 
yhteisvalvontajärjestö kykene 
noudattamaan tätä määräaikaa 
objektiivisista syistä, jotka liittyvät 
erityisesti käyttäjien suorittamaan 
raportointiin, oikeuksien yksilöintiin, 
oikeudenhaltijoihin tai teoksia ja muuta 
aineistoa koskevien tietojen yhdistämiseen 
tietoihin oikeudenhaltijoista. 
Yhteisvalvontajärjestön on suoritettava 
tämä jakaminen ja maksut täsmällisesti 
huolehtien siitä, että kaikkia 
oikeudenhaltijoiden luokkia käsitellään 
tasapuolisesti.

Or. de
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Perustelu

Oikeudenhaltijoiden on joskus odotettava aivan liian pitkään rojaltien maksamista, ja he 
joutuvat tästä syystä myös vaikeisiin tilanteisiin. Direktiivillä tähän olisi saatava aikaan selvä 
parannus.

Tarkistus 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö jakaa edustamilleen 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
säännöllisesti ja huolellisuutta noudattaen. 
Yhteisvalvontajärjestön on jaettava ja 
maksettava määrät 12 kuukauden kuluessa 
sen tilivuoden lopusta, jona 
tekijänoikeustulot perittiin, jollei 
yhteisvalvontajärjestö kykene 
noudattamaan tätä määräaikaa 
objektiivisista syistä, jotka liittyvät 
erityisesti käyttäjien suorittamaan 
raportointiin, oikeuksien yksilöintiin, 
oikeudenhaltijoihin tai teoksia ja muuta 
aineistoa koskevien tietojen yhdistämiseen 
tietoihin oikeudenhaltijoista. 
Yhteisvalvontajärjestön on suoritettava 
tämä jakaminen ja maksut täsmällisesti 
huolehtien siitä, että kaikkia 
oikeudenhaltijoiden luokkia käsitellään 
tasapuolisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö jakaa edustamilleen 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
säännöllisesti ja huolellisuutta noudattaen 
käyttäjien kuuden kuukauden kuluessa 
sisällön käytöstä antamien tietojen 
perusteella. Yhteisvalvontajärjestön on 
jaettava ja maksettava määrät 
12 kuukauden kuluessa sen tilivuoden 
lopusta, jona tekijänoikeustulot perittiin, 
jollei yhteisvalvontajärjestö kykene 
noudattamaan tätä määräaikaa 
objektiivisista syistä, jotka liittyvät 
erityisesti käyttäjien suorittamaan 
raportointiin, oikeuksien yksilöintiin, 
oikeudenhaltijoihin tai teoksia ja muuta 
aineistoa koskevien tietojen yhdistämiseen 
tietoihin oikeudenhaltijoista. 
Yhteisvalvontajärjestön on suoritettava 
tämä jakaminen ja maksut täsmällisesti 
huolehtien siitä, että kaikkia 
oikeudenhaltijoiden luokkia käsitellään 
tasapuolisesti.

Or. en

Perustelu

Yhteisvalvontajärjestöt voivat jakaa tulot nopeasti vain, jos käyttäjät antavat nopeasti tiedot 
eri sisältöjen käyttämisestä.
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Tarkistus 176
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen on aloitettava 
oikeudenhaltijoiden tulojen jakaminen, 
kun peritty summa kohtuullisesti kattaa 
perimiskulut. Ennen jakamista vaadittava 
vähimmäistaso ei saa kohtuuttomasti 
ylittää alinta vastaavien kollektiivista 
hallinnointia harjoittavien elinten 
käyttämää vähimmäistasoa.

Or. en

Perustelu

Oikeudenhaltijoiden tulonjako on äärimmäisen epätasa-arvoista, eli erittäin suuri joukko 
tekijöitä ansaitsee erittäin vähän. Tämä tarkoittaa, että alempia vähimmäisjakotasoja 
käytettäessä tuloja jaetaan suurelle määrälle oikeudenhaltijoita paljon nopeammin. Samaan 
aikaan hyvin ansaitsevilla oikeudenhaltijoilla on kannustin asettaa vähimmäisjakotasot liian 
korkealle, mikä luo joissakin tapauksissa kohtuuttomia jakaumia. Lisäksi vaatimus säilyttää 
alhaiset vähimmäisjakotasot tarjoaa kannustimia kustannustehokkaalle jakamiselle.

Tarkistus 177
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat antaa 
yhteisvalvontajärjestöjen poiketa 
1 kohdassa säädetystä jakamista ja 
maksamista koskevasta velvoitteesta 
silloin, kun tämä on perusteltavissa 
objektiivisilla syillä, jotka liittyvät 
erityisesti käyttäjien suorittamaan 
raportointiin, oikeuksien yksilöintiin, 
oikeudenhaltijoihin tai teoksia ja muuta 
aineistoa koskevien tietojen yhdistämiseen 
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tietoihin oikeudenhaltijoista ja joiden 
takia yhteisvalvontajärjestöt eivät pysty 
noudattamaan kyseisessä kohdassa 
määriteltyjä toistumisväliä ja määräaikaa. 
Näissä tapauksissa yhteisvalvontajärjestöt 
jakavat ja maksavat korvaukset 
oikeudenhaltijoille mahdollisimman 
nopeasti.

Or. en

Tarkistus 178
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos oikeudenhaltijoille kuuluvia määriä 
ei voida jakaa, yhteisvalvontajärjestön on 
viiden vuoden kuluttua sen tilivuoden 
lopusta, jona tekijänoikeustulot perittiin –
ja edellyttäen, että se on toteuttanut kaikki 
tarvittavat toimet oikeudenhaltioiden
yksilöimiseksi ja paikallistamiseksi –
päätettävä kyseisten määrien käytöstä 
7 artiklan 5 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta oikeudenhaltijan oikeutta 
vaatia näitä määriä 
yhteisvalvontajärjestöltä.

2. Jos oikeudenhaltijoille kuuluvia määriä 
ei voida jakaa, koska 
yhteisvalvontajärjestö ei ole toteuttanut 
kaikkia tarvittavia toimia
oikeudenhaltijoiden yksilöimiseksi ja 
paikallistamiseksi, on kolmen vuoden
kuluttua sen tilivuoden lopusta, jona 
tekijänoikeustulot perittiin, maksettava 
varat rahastoon, jonka on perustanut ja 
jota hallinnoi tässä tarkoituksessa se 
jäsenvaltio, jossa varat perittiin. Rahasto 
on tästä lähtien vastuussa uudelleen esiin 
tulevien oikeudenhaltijoiden 
mahdollisista vaatimuksista.

Or. en

Perustelu

Jos yhteisvalvontajärjestön annettaisiin pitää varat, annettaisiin sille kannustin jättää 
tekemättä todellisia oikeudenhaltijoita koskeva todella perinpohjainen selvitys. Jäsenvaltion 
hallinnoima rahasto voi myös olla hyödyksi kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä. 
Ks. johdanto-osan 15 a kappale (uusi). Lisäksi ehdotettu viisi vuotta on pitkä ajanjakso – on 
erittäin epätodennäköistä, että kadoksissa oleva oikeudenhaltija löydetään kolmannen tai 
neljännen vuoden jälkeen.
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Tarkistus 179
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos oikeudenhaltijoille kuuluvia määriä 
ei voida jakaa, yhteisvalvontajärjestön on 
viiden vuoden kuluttua sen tilivuoden 
lopusta, jona tekijänoikeustulot perittiin –
ja edellyttäen, että se on toteuttanut kaikki 
tarvittavat toimet oikeudenhaltioiden
yksilöimiseksi ja paikallistamiseksi –
päätettävä kyseisten määrien käytöstä 
7 artiklan 5 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta oikeudenhaltijan oikeutta 
vaatia näitä määriä 
yhteisvalvontajärjestöltä.

2. Jos oikeudenhaltijoille kuuluvia määriä 
ei voida jakaa, jäsenvaltioiden on kolmen
vuoden kuluttua sen tilivuoden lopusta, 
jona tekijänoikeustulot perittiin – ja 
edellyttäen, että kollektiivista hallinnointia 
harjoittava elin on toteuttanut kaikki 
tarvittavat toimet oikeudenhaltijoiden
yksilöimiseksi ja paikallistamiseksi –
oltava vastuussa sen päättämisestä, miten 
jakamattomat varat parhaiten jaetaan, 
esimerkiksi sallimalla kollektiivista 
hallinnointia harjoittavien elinten jakaa 
varat jäsentensä kesken.

Or. en

Tarkistus 180
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos oikeudenhaltijoille kuuluvia määriä 
ei voida jakaa, yhteisvalvontajärjestön on 
viiden vuoden kuluttua sen tilivuoden 
lopusta, jona tekijänoikeustulot perittiin –
ja edellyttäen, että se on toteuttanut kaikki 
tarvittavat toimet oikeudenhaltioiden
yksilöimiseksi ja paikallistamiseksi –
päätettävä kyseisten määrien käytöstä 7 
artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
oikeudenhaltijan oikeutta vaatia näitä 
määriä yhteisvalvontajärjestöltä.

2. Jos oikeudenhaltijoille kuuluvia määriä 
ei voida jakaa, yhteisvalvontajärjestön on 
kahden vuoden kuluttua sen tilivuoden 
lopusta, jona tekijänoikeustulot perittiin –
ja edellyttäen, että se on toteuttanut kaikki 
tarvittavat toimet oikeudenhaltijoiden
yksilöimiseksi ja paikallistamiseksi –
päätettävä kyseisten määrien käytöstä 7 
artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
oikeudenhaltijan oikeutta vaatia näitä 
määriä yhteisvalvontajärjestöltä.

Or. de
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Tarkistus 181
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos oikeudenhaltijoille kuuluvia määriä 
ei voida jakaa, yhteisvalvontajärjestön on 
viiden vuoden kuluttua sen tilivuoden 
lopusta, jona tekijänoikeustulot perittiin –
ja edellyttäen, että se on toteuttanut kaikki 
tarvittavat toimet oikeudenhaltioiden
yksilöimiseksi ja paikallistamiseksi –
päätettävä kyseisten määrien käytöstä 
7 artiklan 5 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta oikeudenhaltijan oikeutta 
vaatia näitä määriä 
yhteisvalvontajärjestöltä.

2. Jos oikeudenhaltijoille kuuluvia määriä 
ei voida jakaa, yhteisvalvontajärjestön on 
viiden vuoden kuluttua sen tilivuoden 
lopusta, jona tekijänoikeustulot perittiin –
ja edellyttäen, että se on toteuttanut kaikki 
tarvittavat toimet oikeudenhaltijoiden
yksilöimiseksi ja paikallistamiseksi –
käytettävä tämä määrä 
kulttuurirahastonsa rahoittamiseen. Jos 
tällaista rahastoa ei ole, 
yhteisvalvontajärjestön on maksettava 
määrä takaisin käyttäjille.

Or. en

Tarkistus 182
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
yhteisvalvontajärjestö kohtele jäseniään ja
oikeudenhaltijoita, joiden oikeuksia se 
edustaa edustussopimuksen nojalla, 
syrjivästi varsinkaan sovellettavissa 
tariffeissa, hallinnointipalkkioissa ja 
ehdoissa, joiden mukaisesti 
tekijänoikeustulot peritään ja 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
jaetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
yhteisvalvontajärjestö kohtele 
oikeudenhaltijoita, joiden oikeuksia se 
edustaa edustussopimuksen nojalla, 
syrjivästi varsinkaan sovellettavissa 
tariffeissa, hallinnointipalkkioissa ja 
ehdoissa, joiden mukaisesti 
tekijänoikeustulot peritään ja 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
jaetaan.

Or. en
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Tarkistus 183
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pidätykset ja maksut edustussopimuksissa Maksut edustussopimuksissa

Or. en

Tarkistus 184
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisvalvontajärjestö ei saa tehdä 
toisen yhteisvalvontajärjestön kanssa 
tehdyn edustussopimuksen nojalla 
hallinnoitavista oikeuksista saatavista 
tuloista muita pidätyksiä kuin 
hallintopalkkioiden pidätykset, jollei 
kyseinen toinen yhteisvalvontajärjestö 
anna nimenomaista suostumustaan 
tällaisiin muihin pidätyksiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 185
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisvalvontajärjestön on 
säännöllisesti, huolellisesti ja täsmällisesti 
jaettava ja maksettava muille 

2. Yhteisvalvontajärjestön on 
säännöllisesti, nopeasti, huolellisesti ja 
täsmällisesti jaettava ja maksettava muille 
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yhteisvalvontajärjestöille kuuluvat määrät. yhteisvalvontajärjestöille kuuluvat määrät. 
Yhteisvalvontajärjestön on jaettava ja 
maksettava määrät muille 
yhteisvalvontajärjestöille vähintään 
neljästi vuodessa ja 12 kuukauden 
kuluessa tekijänoikeustulojen perimisestä.

Or. en

Tarkistus 186
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat antaa 
yhteisvalvontajärjestöjen poiketa 
2 kohdassa säädetystä jakamista ja 
maksamista koskevasta velvoitteesta 
silloin, kun tämä on perusteltavissa 
objektiivisilla syillä, jotka liittyvät 
erityisesti käyttäjien suorittamaan 
raportointiin, oikeuksien yksilöintiin, 
oikeudenhaltijoihin tai teoksia ja muuta 
aineistoa koskevien tietojen yhdistämiseen 
tietoihin oikeudenhaltijoista ja joiden 
takia yhteisvalvontajärjestöt eivät pysty 
noudattamaan kyseisessä kohdassa 
määriteltyjä toistumisväliä ja määräaikaa. 
Näissä tapauksissa yhteisvalvontajärjestöt 
jakavat ja maksavat korvaukset 
oikeudenhaltijoille mahdollisimman 
nopeasti.

Or. en

Tarkistus 187
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestöt reagoivat 
lisenssien käyttöä koskeviin pyyntöihin 
14 kalenteripäivän kuluessa ja tekevät 
60 kalenteripäivän kuluessa tällaisen 
pyynnön saamisesta käyttäjälle tarjouksen 
edellyttäen, että yhteisvalvontajärjestö on 
saanut kaikki tarjouksen tekemiseen 
tarvittavat tiedot.

Or. de

Tarkistus 188
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yksinoikeuksien tariffien on ilmennettävä 
oikeuksien taloudellista arvoa kaupassa ja 
yhteisvalvontajärjestön tarjoaman palvelun 
taloudellista arvoa.

Yksinoikeuksien ja palkkio-oikeuksien
tariffien on ilmennettävä oikeuksien 
käytön taloudellista arvoa kaupassa ja 
teosten ja muun suojatun aineiston 
käytön luonnetta ja laajuutta ja 
yhteisvalvontajärjestön tarjoaman palvelun 
taloudellista arvoa.

Or. en

Tarkistus 189
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yksinoikeuksien tariffien on ilmennettävä 
oikeuksien taloudellista arvoa kaupassa ja 
yhteisvalvontajärjestön tarjoaman palvelun 

Yksinoikeuksien tariffien on ilmennettävä 
asianmukaisesti oikeuksien taloudellista 
arvoa kaupassa ja yhteisvalvontajärjestön 
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taloudellista arvoa. tarjoaman palvelun taloudellista arvoa.

Or. de

Tarkistus 190
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallisessa lainsäädännössä ei 
vahvisteta oikeudenhaltijoille palkkio-
oikeuden ja korvausoikeuden perusteella 
kuuluvia määriä, yhteisvalvontajärjestön 
on pohjattava oma määrityksensä näistä 
määristä kyseisten oikeuksien 
taloudelliseen arvoon kaupassa.

Jos kansallisessa lainsäädännössä ei 
vahvisteta oikeudenhaltijoille 
korvausoikeuden perusteella kuuluvia 
määriä, yhteisvalvontajärjestön on 
pohjattava oma määrityksensä näistä 
määristä syrjimättömiin kriteereihin 
taaten kohtuullisen korvauksen teosten ja 
muun suojatun aineiston käytöstä.

Or. en

Tarkistus 191
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallisessa lainsäädännössä ei 
vahvisteta oikeudenhaltijoille palkkio-
oikeuden ja korvausoikeuden perusteella 
kuuluvia määriä, yhteisvalvontajärjestön 
on pohjattava oma määrityksensä näistä 
määristä kyseisten oikeuksien 
taloudelliseen arvoon kaupassa.

Jos kansallisessa lainsäädännössä ei 
vahvisteta oikeudenhaltijoille palkkio-
oikeuden perusteella kuuluvia määriä, 
yhteisvalvontajärjestön on pohjattava oma 
määrityksensä näistä määristä kyseisten 
oikeuksien taloudelliseen arvoon kaupassa.

Or. de
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Tarkistus 192
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Käyttäjien on raportoitava 
kollektiivista hallinnointia harjoittaville 
elimille teosten ja muun suojatun 
aineiston käytöstä sovitussa ja, mikäli 
mahdollista, koneellisesti luettavassa 
muodossa, nopeasti ja täsmällisesti, jotta 
kollektiivista hallinnointia harjoittavat 
elimet voivat määrittää sovellettavat 
maksut ja jakaa oikeudenhaltijoille 
kuuluvat summat täsmällisesti ja tässä 
direktiivissä vahvistettujen velvoitteiden 
mukaisesti. Mikäli käyttäjät eivät raportoi 
kollektiivista hallinnointia harjoittaville 
elimille siten, että nämä voivat jakaa tulot 
nopeasti ja täsmällisesti yksittäisille 
oikeudenhaltijoille, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kollektiivista 
hallinnointia harjoittavat elimet 
vapautetaan tämän direktiivin mukaisista 
velvoitteistaan, jotka liittyvät 
tekijänoikeustulojen jakamiseen 
yksittäisille oikeudenhaltijoille.

Or. en

Tarkistus 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Oikeuksien nopean, tasapuolisen ja 
avoimen jakamisen takaamiseksi 
yhteisvalvontajärjestöjen on vaadittava, 
että käyttäjät toimittavat käytettyjä teoksia 
koskevat tilinpitotiedot 
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yhteisvalvontajärjestöjen toimittamien tai 
alalla käytössä olevien 
standardiraporttien mukaisesti kuuden 
kuukauden kuluessa musiikkiteoksen 
käytöstä.

Or. en

Perustelu

Suojattujen teosten käytön määrittämiseksi tarvitaan raportteja käyttäjiltä digitaalisessa 
ympäristössä ja sen ulkopuolella. Ilman tätä säännöstä tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 
jakautumista haittaa edelleen niiden tietojen puuttuminen, jotka ovat välttämättömiä teosten 
todellisen käytön oikeasuhteisen ja analyyttisen jakautumisen takaamiseksi. Tietoja 
toimitetaan usein puutteellisesti ja virheellisesti. Laitteiden määrän lisääntyminen ja 
tekijänoikeuden alaisten teosten leviäminen edellyttävät, että yhteisvalvontajärjestöt saavat 
käyttäjiltä nopeaa ja täsmällistä tietoa siitä, miten he käyttävät musiikkiteoksia.

Tarkistus 194
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Käyttäjien on maksettava nopeasti 
lisenssimaksuja tai palkkioita 
kollektiivista hallinnointia harjoittavalle 
elimelle aina, kun voimassa on yleisesti 
sovellettava tai tuomioistuimen 
määrittämä tariffi. Mikäli käyttäjät eivät 
maksa lisenssimaksuja tai palkkioita 
viipymättä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kollektiivista 
hallinnointia harjoittavat elimet saavat 
periä tällaisilta käyttäjiltä lisämaksuja 
niiden hallinnollisten kulujen 
kattamiseksi, jotka aiheutuvat siitä, ettei 
lisenssimaksuja tai palkkioita ole 
maksettu vapaaehtoisesti.

Or. en
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Tarkistus 195
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Käyttäjien velvoitteet

Jäsenvaltiot varmistavat, että käyttäjät 
toimittavat kollektiivista hallinnointia 
harjoittaville elimille, maksutta ja 
sähköisessä muodossa, oikeuksien 
tehokkaan hallinnoinnin takaamiseksi 
täydelliset ja täsmälliset tiedot, joita 
tarvitaan teoksen tai muun aineiston 
käytön ja aineiston oikeudenhaltijan
määrittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 196
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Raportointi ja laskutus

1. Yhteisvalvontajärjestöjen on luotava 
asianmukaisia viestintäjärjestelmiä, 
joiden avulla käyttäjät voivat antaa 
yhteisvalvontajärjestölle kaiken 
tarvittavan tiedon lisenssin käytöstä, 
mukaan luettuna selonteon teosten 
tosiasiallisesta käytöstä, täsmällisesti ja 
yhteisesti sovitun kyseistä lisenssiä 
koskevan määräajan sisällä.
2. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden 
alueelle sijoittautuneet 
yhteisvalvontajärjestöt ottavat käyttöön 
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3 ja 4 kohdassa vahvistettuja menettelyjä,.
3. Yhteisvalvontajärjestöjen on luotava 
keskinäinen yhteistyömenettely, joka 
hyödyttää oikeudenhaltijoita, jäseniä ja 
käyttäjiä. Yhteistyömenettelyyn on 
sisällyttävä vähintään myönnettyjä 
lisenssejä ja teosten ja muun suojatun 
aineiston käyttöä koskevan tiedon 
yhdistäminen yhteiseen tietokantaan, 
koordinoitu ja yhteinen laskutus ja 
tekijänoikeustulojen perintä.
4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
yhteistyömenettelyn avulla 
yhteisvalvontajärjestöt voivat koordinoida 
käyttäjien laskutuksen niin, että käyttäjä 
saa yhden yhdistetyn laskun lisensoiduista 
teoksista ja muusta suojatusta aineistosta. 
Laskun on oltava yksiselitteinen, ja siinä 
on ilmoitettava asianmukaiset 
yhteisvalvontajärjestöt, luettelo 
lisensoiduista teoksista ja muusta 
suojatusta aineistosta ja niiden 
tosiasiallinen käyttö. Laskussa on myös 
mainittava selkeästi ainakin 
oikeudenhaltijoille maksettavat 
suhteelliset määrät ja 
hallinnointikuluihin käytetyt määrät.
5. 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
kollektiiviseen hallinnointiin eikä teosten 
ja muun aineiston kollektiiviseen 
hallinnointiin usean maan alueella.

Or. en

Tarkistus 197
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
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1. Kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elinten on luotava 
oikeasuhteisia viestintäjärjestelmiä, joiden 
avulla käyttäjät voivat antaa 
yhteisvalvontajärjestölle kaiken 
tarvittavan tiedon lisenssin käytöstä, 
mukaan luettuna selonteon teosten 
tosiasiallisesta käytöstä, täsmällisesti ja 
yhteisesti sovitun kyseistä lisenssiä 
koskevan määräajan sisällä.
2. Kollektiivista hallinnointia harjoittavat 
elimet voivat luoda yhteistyömenettelyn, 
joka hyödyttää oikeudenhaltijoita, jäseniä 
ja käyttäjiä. Yhteistyömenettely voisi 
sisältää myönnettyjä lisenssejä ja teosten 
ja muun suojatun aineiston käyttöä 
koskevan tiedon yhdistämisen. Tältä osin 
yhteisen tietokannan ja yhteisen 
laskutuksen kustannukset ja edut 
edellyttävät lisäarviointia.

Or. en

Tarkistus 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö antaa seuraavat 
tiedot pyynnöstä käyttöön kenelle tahansa 
oikeudenhaltijalle, jonka oikeuksia se 
edustaa, tai yhteisvalvontajärjestölle, 
jonka puolesta se hallinnoi oikeuksia 
edustussopimuksen nojalla, tai käyttäjälle 
sähköisessä muodossa ilman aiheetonta 
viivytystä:

Poistetaan.

a) vakiomuotoiset lisenssisopimukset ja 
sovellettavat tariffit;
b) sen hallinnoima kokoelma ja oikeudet 
sekä jäsenvaltiot, joissa se hallinnoi niitä;
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c) luettelo sen tekemistä 
edustussopimuksista, mukaan lukien 
tiedot kyseisistä muista 
yhteisvalvontajärjestöistä sekä kunkin 
sopimuksen kattama kokoelma ja 
maantieteellinen alue.

Or. en

Tarkistus 199
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö antaa seuraavat 
tiedot pyynnöstä käyttöön kenelle tahansa 
oikeudenhaltijalle, jonka oikeuksia se 
edustaa, tai yhteisvalvontajärjestölle, 
jonka puolesta se hallinnoi oikeuksia 
edustussopimuksen nojalla, tai käyttäjälle 
sähköisessä muodossa ilman aiheetonta 
viivytystä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kollektiivista hallinnointia harjoittava elin
antaa seuraavat tiedot yleisön käyttöön 
kollektiivista hallinnointia harjoittavan 
elimen verkkosivustolla:

Or. en

Perustelu

Perustiedot tariffeista, lisenssisopimuksista, kokoelmasta ja edustussopimuksista ovat 
oleellisia luovien hyödykkeiden hyvin toimivien ja avointen markkinoiden kannalta. 
Perustietojen hinnoista ja siitä, mitä myydään, ei pidä olla saatavilla ainoastaan pyynnöstä. 
Jos tämä tarkistus hyväksytään, luettelo 18 artiklan 1 kohdassa voidaan siirtää lisäykseksi 
19 artiklan 1 kohtaan, ja 18 artiklan 1 kohta voidaan poistaa.

Tarkistus 200
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö antaa seuraavat 
tiedot pyynnöstä käyttöön kenelle tahansa 
oikeudenhaltijalle, jonka oikeuksia se 
edustaa, tai yhteisvalvontajärjestölle, 
jonka puolesta se hallinnoi oikeuksia 
edustussopimuksen nojalla, tai käyttäjälle
sähköisessä muodossa ilman aiheetonta
viivytystä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö antaa käyttöön ja 
julkistaa seuraavat tiedot sähköisessä 
muodossa ilman viivytystä:

Or. de

Tarkistus 201
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sen hallinnoima kokoelma ja oikeudet 
sekä jäsenvaltiot, joissa se hallinnoi niitä;

b) sen hallinnoima kokoelma ja oikeudet 
sekä jäsenvaltiot, joissa se hallinnoi niitä, 
tai mikäli kokoelmaa ei voida määrittää 
yhteisvalvontajärjestön toiminnan 
laajuuden takia, sen edustamien teosten 
tai muun aineiston luokat, sen 
hallinnoimat oikeudet sekä jäsenvaltiot, 
joissa se hallinnoi niitä;

Or. en

Tarkistus 202
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi yhteisvalvontajärjestön on 
annettava pyynnöstä kenen tahansa 

2. Lisäksi kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen on annettava julkiseen



PE508.268v01-00 90/110 AM\933267FI.doc

FI

oikeudenhaltijan tai 
yhteisvalvontajärjestön käyttöön tiedot 
teoksista, joiden yhtä tai useampaa 
oikeudenhaltijaa ei ole yksilöity, muun 
muassa mahdollisuuksien mukaan teoksen 
nimi, tekijän nimi, julkaisijan nimi ja muut 
merkitykselliset saatavilla olevat tiedot, 
joita voidaan tarvita oikeudenhaltijoiden 
yksilöimiseksi.

käyttöön tiedot teoksista, joiden yhtä tai 
useampaa oikeudenhaltijaa ei ole yksilöity, 
orpoteosten tietyistä sallituista 
käyttötarkoituksista annetussa 
direktiivissä 2012/28/EU vahvistettujen 
säännösten mukaisesti, muun muassa 
mahdollisuuksien mukaan teoksen nimi, 
tekijän nimi, julkaisijan nimi ja muut 
merkitykselliset saatavilla olevat tiedot, 
joita voidaan tarvita oikeudenhaltijoiden 
yksilöimiseksi.

Or. en

Perustelu

Oikeudenhaltijoiden, jotka eivät ole yhteisvalvontajärjestön jäseniä, on voitava tarkistaa, 
onko heidän teoksiaan luetteloitu yksilöimättöminä. Lisäksi tämä tieto on arvokas niin 
käyttäjille kuin lopullisille kuluttajillekin. Orpoteosdirektiivi sisältää säännöksiä siitä, miten 
toimitaan tilanteessa, jossa oikeudenhaltijoita ei löydy, joten johdonmukaisuuden 
takaamiseksi tässä pitäisi viitata kyseiseen direktiiviin.

Tarkistus 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi yhteisvalvontajärjestön on 
annettava pyynnöstä kenen tahansa 
oikeudenhaltijan tai yhteisvalvontajärjestön 
käyttöön tiedot teoksista, joiden yhtä tai 
useampaa oikeudenhaltijaa ei ole yksilöity, 
muun muassa mahdollisuuksien mukaan 
teoksen nimi, tekijän nimi, julkaisijan nimi 
ja muut merkitykselliset saatavilla olevat 
tiedot, joita voidaan tarvita 
oikeudenhaltijoiden yksilöimiseksi.

2. Yhteisvalvontajärjestön on annettava 
pyynnöstä kenen tahansa oikeudenhaltijan 
tai yhteisvalvontajärjestön käyttöön tiedot 
teoksista, joiden yhtä tai useampaa 
oikeudenhaltijaa ei ole yksilöity, muun 
muassa mahdollisuuksien mukaan teoksen 
nimi, tekijän nimi, julkaisijan nimi ja muut 
merkitykselliset saatavilla olevat tiedot, 
joita voidaan tarvita oikeudenhaltijoiden 
yksilöimiseksi.

Or. en



AM\933267FI.doc 91/110 PE508.268v01-00

FI

Tarkistus 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö julkistaa seuraavat 
tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kollektiivista hallinnointia harjoittava elin
julkistaa vähintään seuraavat tiedot 
julkisesti saatavilla olevalla 
verkkosivustolla:

Or. en

Tarkistus 205
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) luettelo kaikista käytetyistä 
musiikkiteoksista ja musiikkioikeuksista;

Or. de

Tarkistus 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) luettelo oikeuksista, oikeuksien 
luokista tai teosten tyypeistä, jotka 
oikeudenhaltijat ovat vapaaehtoisesti 
jättäneet kollektiivisen hallinnoinnin 
ulkopuolelle;

Or. en
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Tarkistus 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) vakiomuotoiset lisenssisopimukset ja 
sovellettavat tariffit;

Or. en

Tarkistus 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) sen hallinnoima kokoelma ja 
oikeudet sekä jäsenvaltiot, joissa se 
hallinnoi niitä;

Or. en

Tarkistus 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g d) luettelo sen tekemistä 
edustussopimuksista, mukaan lukien 
tiedot kyseisistä muista 
yhteisvalvontajärjestöistä sekä kunkin 
sopimuksen kattama kokoelma ja 
maantieteellinen alue.
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Or. en

Tarkistus 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
liitteessä I olevan 1 kohdan a, f ja 
g alakohtaa ei sovelleta 
yhteisvalvontajärjestöön, joka 
tasepäivänään ei ylitä kahta seuraavista 
rajoista:

Poistetaan.

a) taseen loppusumma: 350 000 euroa;
b) nettoliikevaihto: 700 000 euroa;
c) työntekijöitä tilikauden aikana 
keskimäärin: kymmenen.

Or. en

Tarkistus 211
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
liitteessä I olevan 1 kohdan a, f ja g 
alakohtaa ei sovelleta 
yhteisvalvontajärjestöön, joka 
tasepäivänään ei ylitä kahta seuraavista 
rajoista:

Poistetaan.

a) taseen loppusumma: 350 000 euroa;
b) nettoliikevaihto: 700 000 euroa;
c) työntekijöitä tilikauden aikana 
keskimäärin: kymmenen.
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Or. de

Tarkistus 212
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
liitteessä I olevan 1 kohdan a, f ja 
g alakohtaa ei sovelleta 
yhteisvalvontajärjestöön, joka 
tasepäivänään ei ylitä kahta seuraavista 
rajoista:

5. Liitteessä I olevan 1 kohdan a, f ja 
g alakohtaa ei sovelleta kollektiivista 
hallinnointia harjoittavaan elimeen, joka 
tasepäivänään ei ylitä kahta seuraavista 
rajoista:

Or. en

Perustelu

Paremman sääntelyn ja komission sitoumusten mukaisesti jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
mikroyhteisöt tietyistä, mahdollisesti hankalista, vaatimuksista.

Tarkistus 213
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet
yhteisvalvontajärjestöt noudattavat tämän 
osaston vaatimuksia myöntäessään monta 
aluetta kattavia musiikkiteosten verkko-
oikeuksien lisenssejä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella toimivat
yhteisvalvontajärjestöt noudattavat tämän 
osaston vaatimuksia myöntäessään monta 
aluetta kattavia musiikkiteosten verkko-
oikeuksien lisenssejä.

Or. en

Perustelu

Sen välttämiseksi, että sääntöjä kierretään sijoittautumalla EU:n ulkopuolelle, direktiiviä 
pitäisi soveltaa kaikkiin yhteisvalvontajärjestöihin, jotka toimivat vähintään yhdessä 
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jäsenvaltiossa. Artikkelin pitäisi olla yhdenmukainen 2 artiklan kanssa.

Tarkistus 214
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Monta aluetta kattavia musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävän 
yhteisvalvontajärjestön on annettava 
verkkomusiikkipalvelun tarjoajille, 
oikeudenhaltijoille ja muille 
yhteisvalvontajärjestöille sähköisessä 
muodossa ajantasaiset tiedot, joiden avulla 
sen edustama verkkomusiikkikokoelma 
voidaan yksilöidä. Tietoihin on sisällyttävä 
edustetut musiikkiteokset, 
kokonaisuudessaan tai osittain edustetut 
oikeudet ja edustetut jäsenvaltiot.

1. Monta aluetta kattavia musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävän 
yhteisvalvontajärjestön on toimitettava 
julkisesti saataville ajantasaiset tiedot, 
joiden avulla sen edustama 
verkkomusiikkikokoelma voidaan 
yksilöidä. Tietoihin on sisällyttävä 
edustetut musiikkiteokset, 
kokonaisuudessaan tai osittain edustetut 
oikeudet ja edustetut jäsenvaltiot.

Or. en

Tarkistus 215
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisvalvontajärjestö voi kohtuullisin 
toimenpitein suojella tietojen oikeellisuutta 
ja eheyttä, valvoa niiden jälleenkäyttöä
sekä suojata henkilötiedot ja kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot.

2. Yhteisvalvontajärjestö voi kohtuullisin 
toimenpitein suojella tietojen oikeellisuutta 
ja eheyttä sekä suojata henkilötiedot ja 
tarvittaessa kaupallisesti arkaluonteiset 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Yhteisvalvontajärjestöille ei pidä myöntää kattavia valtuuksia rajoittaa tiedon 
"jälleenkäyttöä", joka on merkittävä perusihmisoikeus.
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Tarkistus 216
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava ja 
rohkaistava kollektiivista hallinnointia 
harjoittavia elimiä ja kaupallisia 
toimijoita perustamaan täsmällisen, 
kattavan ja ajantasaisen globaalin 
kokoelmatietokannan monta aluetta ja 
monta kokoelmaa kattavan lisensoinnin 
helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 217
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Monta aluetta kattavia musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävällä 
yhteisvalvontajärjestöllä on oltava käytössä 
menettelyt, joiden avulla oikeudenhaltijat 
ja muut yhteisvalvontajärjestöt voivat 
kiistää 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen sisällön tai 23 artiklan mukaisesti 
annetut tiedot, jos nämä oikeudenhaltijat ja
yhteisvalvontajärjestöt katsovat 
kohtuullisen näytön perusteella 
musiikkiteostensa verkko-oikeuksia 
koskevien tietojen olevan virheellisiä. Jos 
kiistämisen perustana oleva näyttö on 
riittävä, yhteisvalvontajärjestön on 
varmistettava, että tiedot korjataan ilman 
aiheetonta viivytystä.

1. Monta aluetta kattavia musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävällä 
yhteisvalvontajärjestöllä on oltava käytössä 
menettelyt, joiden avulla oikeudenhaltijat, 
muut yhteisvalvontajärjestöt ja käyttäjät
voivat kiistää 22 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen sisällön tai 
23 artiklan mukaisesti annetut tiedot, jos 
nämä oikeudenhaltijat,
yhteisvalvontajärjestöt ja käyttäjät
katsovat kohtuullisen näytön perusteella 
musiikkiteostensa verkko-oikeuksia 
koskevien tietojen olevan virheellisiä. Jos 
kiistämisen perustana oleva näyttö on 
riittävä, yhteisvalvontajärjestön on 
varmistettava, että tiedot korjataan ilman 
aiheetonta viivytystä.
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Or. en

Perustelu

Myös käyttäjillä on perusteltu intressi varmistaa, että kollektiivista hallinnointia harjoittavan 
elimen säilyttämä tieto on täsmällistä.

Tarkistus 218
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Mahdollisuuksien mukaan ja vain, 
jos yhteisen laskun kustannukset ja edut 
on arvioitu sovellettaessa 3 ja 4 kohtaa, 
kollektiivista hallinnointia harjoittava elin 
voi luoda yhteistyömenettelyn muiden 
kollektiivista hallinnointia harjoittavien 
elinten kanssa, jotta 
verkkomusiikkipalvelujen tarjoajille 
voidaan laatia yksi yhdistetty lasku 
15 a artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 219
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisvalvontajärjestöjen välisen 
edustussopimuksen, jolla 
yhteisvalvontajärjestö valtuuttaa toisen 
yhteisvalvontajärjestön myöntämään 
monta aluetta kattavia omaan 
musiikkikokoelmaansa kuuluvien 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä, on oltava yksinoikeudeton.
Valtuutuksen saaneen 

1. Jotta voidaan mahdollistaa useiden 
kokoelmien yhdistäminen ja monta 
kokoelmaa ja monta aluetta kattavien 
lisenssien myöntäminen, kollektiivista 
hallinnointia harjoittavilla elimillä on 
oltava mahdollisuus tehdä 
edustussopimuksia muiden kollektiivista 
hallinnointia harjoittavien elinten kanssa 
tällaisten lisenssien koordinoimiseksi ja 
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yhteisvalvontajärjestön on hallinnoitava 
kyseisiä verkko-oikeuksia syrjimättömin 
ehdoin.

tehostamiseksi oikeudenmukaisten ja 
syrjimättömien ehtojen nojalla.
Kollektiivista hallinnointia harjoittavien 
elinten välisessä edustussopimuksessa, 
jolla kollektiivista hallinnointia 
harjoittava elin valtuuttaa toisen 
kollektiivista hallinnointia harjoittavan 
elimen myöntämään monta aluetta kattavia 
omaan musiikkikokoelmaansa kuuluvien 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä, on mahdollistettava edelleenkin 
se, että valtuuttava elin valtuuttaa toisen 
elimen.

Or. en

Tarkistus 220
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisvalvontajärjestöjen välisen 
edustussopimuksen, jolla 
yhteisvalvontajärjestö valtuuttaa toisen 
yhteisvalvontajärjestön myöntämään 
monta aluetta kattavia omaan 
musiikkikokoelmaansa kuuluvien 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä, on oltava yksinoikeudeton. 
Valtuutuksen saaneen 
yhteisvalvontajärjestön on hallinnoitava 
kyseisiä verkko-oikeuksia syrjimättömin 
ehdoin.

1. Kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elinten välisen 
edustussopimuksen, jolla kollektiivista 
hallinnointia harjoittava elin valtuuttaa 
toisen kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen myöntämään monta 
aluetta kattavia omaan 
musiikkikokoelmaansa kuuluvien 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä, on oltava yksinoikeudeton. 
Tämä ei sulje pois kollektiivista 
hallinnointia harjoittavan elimen oikeutta 
antaa rajalliselle määrälle muita 
kollektiivista hallinnointia harjoittavia 
elimiä tai verkko-oikeuksien 
yhteispalveluja tehtäväksi myöntää monta 
aluetta kattavia omaan 
musiikkikokoelmaansa kuuluvien 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä ja osallistua rajalliseen 
määrään verkko-oikeuksien 
yhteispalveluja.
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Or. en

Tarkistus 221
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisvalvontajärjestöjen välisen 
edustussopimuksen, jolla 
yhteisvalvontajärjestö valtuuttaa toisen 
yhteisvalvontajärjestön myöntämään 
monta aluetta kattavia omaan 
musiikkikokoelmaansa kuuluvien 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä, on oltava yksinoikeudeton.
Valtuutuksen saaneen 
yhteisvalvontajärjestön on hallinnoitava 
kyseisiä verkko-oikeuksia syrjimättömin 
ehdoin.

1. Kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elinten välisessä 
edustussopimuksessa, jolla yksi 
kollektiivista hallinnointia harjoittava elin
valtuuttaa toisen kollektiivista 
hallinnointia harjoittavan elimen 
myöntämään monta aluetta kattavia omaan 
musiikkikokoelmaansa kuuluvien 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä, on mahdollistettava edelleenkin 
se, että valtuuttava kollektiivista 
hallinnointia harjoittava elin valtuuttaa 
toisen kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen.

Or. en

Perustelu

Valtuuttavalla elimellä on edelleenkin oltava oikeus (jota tarkoitetaan 
yksinoikeudettomuudella) valtuuttaa toinen kollektiivista hallinnointia harjoittava elin 
hallinnoimaan kokoelmaansa. Tämä olisi todettava yksiselitteisesti.

Tarkistus 222
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan mahdollistaa kokoelmien 
yhdistäminen ja monta kokoelmaa ja 
monta aluetta kattavien lisenssien 
myöntäminen yksilöityjen alueiden 
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kohdalla, kollektiivista hallinnointia 
harjoittavilla elimillä on oltava 
mahdollisuus tehdä edustussopimuksia 
muiden tietyille alueille rajattujen 
kollektiivista hallinnointia harjoittavien 
elinten kanssa oikeudenmukaisin ja 
syrjimättömin ehdoin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää mainita, että kollektiivista hallinnointia harjoittavilla elimillä on mahdollisuus 
tehdä sopimuksia tietyistä alueista sen sijaan, että niillä olisi vain velvoite tehdä sopimuksia 
koko Euroopasta.

Tarkistus 223
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valtuutuksen saaneen kollektiivista 
hallinnointia harjoittavan elimen on 
hallinnoitava kyseisiä verkko-oikeuksia 
syrjimättömin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 224
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
kollektiivista hallinnointia harjoittavien 
elinten yhteistyötä oikeuksien 
hallinnoinnin, hallinnon ja lisensoinnin 
aloilla ja kannustettava siihen.
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Or. en

Tarkistus 225
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kollektiivista hallinnointia harjoittavilla 
elimillä säilyy oikeus määrittää 
itsenäisesti ehdot, etenkin tariffeja 
koskevat, joiden mukaan ne antavat luvan 
kokoelmansa käyttöön.

Or. en

Tarkistus 226
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
edustussopimukset ja verkko-oikeuksien 
yhteispalvelut, tiedonvaihto sekä 
muunlainen kollektiivista hallinnointia 
harjoittavien elinten välinen yhteistyö, 
jonka tarkoitus on myöntää ja hallinnoida 
monta aluetta ja monta kokoelmaa 
kattavia lisenssejä ja/tai saada aikaan 
molempia osapuolia tyydyttävät tariffit ja 
ehdot näille lisensseille, vapautetaan 
sellaisten kilpailulainsäädännön 
säännösten soveltamisesta, joilla 
kielletään sopimukset ja 
yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden 
tarkoituksena tai vaikutuksena on 
kilpailun rajoittaminen. 
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Or. en

Tarkistus 227
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Valtuuttava kollektiivista 
hallinnointia harjoittava elin voi päättää 
rajata muille kollektiivista hallinnointia 
harjoittaville elimille myöntämänsä oman 
kokoelmansa edustamista koskevan 
valtuutuksen tiettyihin erityisalueisiin.

Or. en

Perustelu

Jotta kollektiivista hallinnointia harjoittavat elimet voivat säilyttää tietyn joustavuuden 
muodostaessaan keskuksia, on tärkeää, että edustussopimuksissa on liikkumavaraa alueiden 
valinnan osalta sen sijaan, että ainoa aluevaihtoehto olisi koko EU.

Tarkistus 228
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan edistettävä samoin ehdoin 
kollektiivista hallinnointia harjoittavien 
elinten yhteistyötä oikeuksien 
hallinnoinnin, hallinnon ja lisensoinnin 
aloilla ja luotava oikeudellisen kehyksen 
ehdot yhteistyön aloittamiselle ja 
toiminnalle rajojen yli.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot velvoitetaan hyväksymään kansallisia lakeja, joilla helpotetaan 
rajat ylittävää lisensointia, sillä jotkin nykyisistä kansallisista järjestelyistä jarruttavat tämän 
tavoitteen saavuttamista.

Tarkistus 229
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan edistettävä samoin ehdoin 
kollektiivista hallinnointia harjoittavien 
elinten yhteistyötä oikeuksien 
hallinnoinnin, hallinnon ja lisensoinnin 
aloilla ja luotava oikeudellisen kehyksen 
ehdot yhteistyön aloittamiselle ja 
toiminnalle rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 230
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pyynnön saaneen yhteisvalvontajärjestön, 
joka päättää hylätä 1 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön, on ilmoitettava 
pyynnön esittäneelle 
yhteisvalvontajärjestölle kirjallisesti 
päätöksestään ja sen perusteista.

Or. en
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Tarkistus 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pyynnön saaneen yhteisvalvontajärjestön 
pyynnön esittäneelle 
yhteisvalvontajärjestölle tarjoamasta 
palvelusta veloittama hallinnointipalkkio ei 
saa ylittää pyynnön saaneelle 
yhteisvalvontajärjestölle pyynnön 
esittäneen yhteisvalvontajärjestön 
kokoelman hallinnoinnista aiheutuvia 
kohtuullisia kustannuksia, joihin on lisätty 
kohtuullinen voittomarginaali.

Pyynnön saaneen yhteisvalvontajärjestön 
pyynnön esittäneelle 
yhteisvalvontajärjestölle tarjoamasta 
palvelusta veloittama hallinnointipalkkio ei 
saa ylittää pyynnön saaneelle 
yhteisvalvontajärjestölle pyynnön 
esittäneen yhteisvalvontajärjestön 
kokoelman hallinnoinnista aiheutuvia 
kohtuullisia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 232
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pyynnön saanut kollektiivista 
hallinnointia harjoittava elin on 
velvoitettava edustamaan pyynnön 
esittäneen kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen oikeuksia aktiivisesti 
samalla ja syrjimättömällä tavalla kuin se 
edustaa omaa kokoelmaansa 
myöntäessään ja tarjotessaan monta 
aluetta kattavia lisenssejä.

Or. en

Perustelu

Lisensointivelvoite sisältää velvoitteen siitä, että kokoelmia kohdellaan tasapuolisesti ja että 
näiden yhdistettyjen kokoelmien käyttäjiltä peritään sama tariffi.



AM\933267FI.doc 105/110 PE508.268v01-00

FI

Tarkistus 233
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Pyynnön saaneen kollektiivista 
hallinnointia harjoittavan elimen on 
lisensoitava pyynnön esittäneen 
kollektiivista hallinnointia harjoittavan 
elimen kokoelmaa suhteissaan käyttäjien 
kanssa samoin ehdoin kuin omaa 
kokoelmaansa, eikä se saa sulkea 
pyynnön esittäneen elimen kokoelmaa 
lisensoidun kokoelman ulkopuolelle, 
paitsi jos pyynnön esittänyt elin 
nimenomaan suostuu tällaiseen 
poissulkemiseen.

Or. en

Perustelu

Mikäli mukaanottovelvoitetta sovelletaan, myös lisensointivelvoitetta on voitava soveltaa; 
tämä on ainoa takuu sille, että kokoelma on osa lisenssisopimuksia.

Tarkistus 234
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Mikäli kaikki kollektiivista 
hallinnointia harjoittavat elimet, jotka 
noudattavat tämän direktiivin III osaston 
säännöksiä, hylkäävät pyynnön esittäneen 
kollektiivista hallinnointia harjoittavan 
elimen pyynnön edustaa sen oikeuksia 
28 artiklan nojalla, pyynnön esittänyt 
kollektiivista hallinnointia harjoittava elin 
voi tarjota tai myöntää monta aluetta 
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kattavia omaan kokoelmaansa kuuluvien 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä niille alueille, joita varten se on 
saanut nimenomaisen luvan jäseniltään 
ja/tai muilta kollektiivista hallinnointia 
harjoittavilta elimiltä.

Or. en

Perustelu

III osaston säännöksiä noudattavilla kollektiivista hallinnointia harjoittavilla elimillä ei ole 
todellisia kannustimia ryhtyä ”keskuksiksi” muille vastaaville elimille, sillä tällainen toiminta 
aiheuttaa kyseisille elimille lisärasitteita ja hallinnollisia kuluja.

Tarkistus 235
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pyynnön saanut ja pyynnön esittänyt 
yhteisvalvontajärjestö voivat sopia 
hallinnointipalkkion lisäksi 
sovellettavasta pidätyksestä sosiaali-, 
kulttuuri- ja koulutuspalveluja varten.

Or. en

Tarkistus 236
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 18 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaa, 18 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sekä 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 
ja 36 artiklaa sovelletaan myös 
yhteisvalvontajärjestön omistuksessa 
kokonaan tai osittain oleviin yhteisöihin, 

Tämän direktiivin 18 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa, 19 artiklan 1 kohdan 
f a alakohtaa sekä 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 32 ja 36 artiklaa sovelletaan 
myös yhteisvalvontajärjestön omistuksessa 
kokonaan tai osittain oleviin yhteisöihin, 
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jotka tarjoavat tai myöntävät monta aluetta 
kattavia musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä.

jotka tarjoavat tai myöntävät monta aluetta 
kattavia musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä.

Or. en

Tarkistus 237
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 ja 29 artiklaa ei sovelleta, jos tällainen 
yhteisö myöntää tai tarjoaa monta aluetta 
kattavia yhden yksittäisen 
oikeudenhaltijan musiikkiteosten verkko-
oikeuksien lisenssejä tai pelkästään 
yhdistää samojen musiikkiteosten 
oikeuksia vain voidakseen lisensoida 
yhdessä sekä oikeuden kappaleiden 
valmistamiseen että oikeuden välittää 
teokset yleisölle.

Or. en

Tarkistus 238
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän osaston vaatimuksia ei sovelleta 
yhteisvalvontajärjestöihin, jotka myöntävät
tarvittavien oikeuksien vapaaehtoisen 
yhdistämisen perusteella SEUT-
sopimuksen 101 ja 102 artiklan 
kilpailusääntöjä noudattaen monta aluetta 
kattavan musiikkiteosten verkko-
oikeuksien lisenssin, jota yleisradioyritys 
tarvitsee välittääkseen yleisölle tai

Tämän osaston vaatimuksia ei sovelleta 
yhteisvalvontajärjestöihin, jotka myöntävät 
tarvittavien oikeuksien vapaaehtoisen 
yhdistämisen perusteella SEUT-
sopimuksen 101 ja 102 artiklan 
kilpailusääntöjä noudattaen 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssin, jota yleisradioyritys tarvitsee 
saattaakseen yleisön saataviin radio- tai 
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saattaakseen yleisön saataviin radio- tai 
televisio-ohjelmiaan samanaikaisesti 
niiden alkuperäisen lähetyksen kanssa tai 
alkuperäisen lähetyksen jälkeen sekä 
mahdollista yleisradioyrityksen tuottamaa 
verkkomateriaalia, joka toimii radio- tai 
televisio-ohjelman alkuperäisen 
lähetyksen oheismateriaalina.

televisio-ohjelmiaan sekä mahdollista 
verkkotarjontaa.

Or. de

Tarkistus 239
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestöt antavat jäseniensä 
ja oikeudenhaltijoiden käyttöön tehokkaat 
ja nopeat menettelyt, joiden avulla voidaan 
käsitellä valitukset ja ratkaista riidat, jotka 
koskevat erityisesti valtuutuksia 
hallinnoida oikeuksia, oikeuksien 
lakkauttamista tai peruuttamista, 
jäsenyysehtoja, oikeudenhaltijoille 
kuuluvien määrien perimistä, pidätyksiä ja 
määrien jakamista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kollektiivista hallinnointia harjoittavat 
elimet antavat jäseniensä ja 
oikeudenhaltijoiden käyttöön tehokkaat ja 
nopeat menettelyt, joiden avulla voidaan 
käsitellä valitukset ja ratkaista riidat, jotka 
koskevat erityisesti valtuutuksia 
hallinnoida oikeuksia, oikeuksien 
lakkauttamista tai peruuttamista, 
jäsenyysehtoja, oikeudenhaltijoille 
kuuluvien määrien perimistä, pidätyksiä ja 
määrien jakamista. Menettelyjen, joiden 
avulla voidaan käsitellä valitukset ja 
ratkaista riidat, on oltava riippumattomia.

Or. en

Tarkistus 240
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Riitojenratkaisu käyttäjiä varten Riitojenratkaisu käyttäjien kanssa

Or. de

Tarkistus 241
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestöjen ja käyttäjien 
väliset voimassa oleviin ja ehdotettuihin 
lisensointiehtoihin, tariffeihin ja 
mahdollisiin lisenssin epäämisiin liittyvät 
riidat voidaan saattaa tuomioistuimen ja 
soveltuvin osin riippumattoman ja 
puolueettoman riidanratkaisuelimen 
ratkaistaviksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestöjen ja käyttäjien 
väliset voimassa oleviin ja ehdotettuihin 
lisensointiehtoihin, tariffeihin ja 
mahdollisiin lisenssin epäämisiin liittyvät 
riidat voidaan saattaa riippumattoman ja 
puolueettoman riidanratkaisuelimen 
ratkaistaviksi.

Or. en

Perustelu

Myös käyttäjillä pitäisi olla mahdollisuus käyttää riidanratkaisumenettelyjä. Oikeus viedä 
asia myös (tai sen sijaan) tuomioistuimeen on käsitelty 2 kohdassa, eikä sitä tarvitse mainita 
tässä.

Tarkistus 242
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
39 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset seuraavat jatkuvasti, miten 
niiden alueelle sijoittautuneet
yhteisvalvontajärjestöt noudattavat tämän 
direktiivin III osastossa vahvistettuja 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
39 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset seuraavat jatkuvasti, miten 
niiden alueella toimivat
yhteisvalvontajärjestöt noudattavat tämän 
direktiivin III osastossa vahvistettuja 
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vaatimuksia myöntäessään monta aluetta 
kattavia musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä.

vaatimuksia myöntäessään monta aluetta 
kattavia musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus 2 artiklassa olevan määritelmän kanssa.


