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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Heinäkuussa 2013 komissio ehdotti direktiiviä, joka sisältää yleisiä säännöksiä kaikkien 
alojen oikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista. Siihen on otettu mukaan myös erityisiä 
säännöksiä monta aluetta kattavasta verkkomusiikin lisensoinnista. Tätä ehdotusta on 
tarkasteltava komission 2010 antaman Euroopan digitaalistrategiaa koskevan tiedonannon 
sekä älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian 
yhteydessä. Sillä pyritään helpottamaan oikeuksien lisensointia ja yleisemmin houkuttelevan 
digitaalisen sisällön saatavuutta, erityisesti valtioiden rajojen ylitse, ja takaamaan täten, että 
kuluttajat ja yritykset voivat täysin hyödyntää digitaalisia sisämarkkinoita.

Kuten huhtikuussa 2011 annetussa sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa todetaan, henkinen 
omaisuus on yksi tärkeimmistä osa-alueista, jotka vaativat Euroopan unionin laajuisia toimia 
tämänhetkisen kriisin torjumiseksi, kasvun vauhdittamiseksi ja sisämarkkinoiden 
luottamuksen lisäämiseksi. Tutkimukset osoittavat, että luovilla aloilla on suuri vaikutus 
bruttokansantuotteeseen ja työllistymiseen jäsenvaltioissa. Kollektiivisten oikeuksien 
hallinnointi Euroopan unionissa on silti edelleen vaikeaselkoista. Erityisesti käytössä olevista 
tekijänoikeustulojen perintää, tariffien laskemista ja perittyjen palkkioiden jakamista 
koskevista järjestelmistä on keskusteltu useita vuosia.

Tekijänoikeuksien haltijat valittavat usein, etteivät he saa kaikkia heille kuuluvia korvauksia. 
On vaarana, että yhteisvalvontajärjestöjen pitkittyneet ja epäselvät palkkioiden maksu- ja 
jakamismenettelyt aiheuttavat sekaannusta ja epäluottamusta oikeudenhaltijoiden joukossa. 
Tämä haittaa luovuutta ja vähentää sisämarkkinoiden avoimuutta. On toivottu myös enemmän 
selkeyttä sellaisten varojen käyttöön, joita ei voi jakaa. Käyttäjien sitä vastoin on usein 
hankala ymmärtää, mitä maksuja heidän kuuluisi maksaa ja mikä yhteisvalvontajärjestö on 
vastuussa eri maksuista.

Lisäksi yhteisvalvontajärjestöt tarjoavat palveluita tietynlaiselle tai useammille erilaisille 
oikeuksille ja oikeudenhaltijoille yhdessä jäsenvaltiossa ja ovat usein laissa määriteltyjä tai 
tosiasiallisia monopoleja. Näin ollen emme vielä voi kyseisen alan yhteydessä puhua oikeasti 
kilpailukykyisistä sisämarkkinoista.

Valmistelijan huomautukset

Komission ehdotus on suuri edistysaskel kollektiivisen oikeuksien hallinnan alalla, ja 
valmistelija on komission kanssa yhtä mieltä siinä, että alalle tarvitaan oikeudellista kehystä.

Meidän on kuitenkin mentävä pidemmälle, jotta voidaan edistää innovaatiotoimintaa ja 
luovaa henkistä työtä. Tästä on hyötyä taiteilijoille, palveluntarjoajille, kuluttajille ja koko 
Euroopan unionin taloudelle. Valmistelija haluaisi direktiivin muun muassa tekevän prosessin 
avoimemmaksi käyttäjille ja oikeudenhaltijoille, alentavan hallinnollisia rasitteita sekä 
parantavan oikeudenhaltijoiden etujen suojelua. Tämän lausunnon tavoite on vaikuttaa näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen puuttumalla seuraaviin tärkeisiin näkökohtiin:
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Ensinnäkin jotta voidaan lisätä avoimuutta käyttäjien näkökulmasta ja ehkäistä 
kaksinkertainen laskutus, yhteisvalvontajärjestöjen tulisi pystyä toiminnassaan tarjoamaan 
käyttäjille keskitetty yhteydenottopiste. Järjestöjen olisi tehtävä yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että käyttäjä saa vain yhden laskun. Tämän edellytyksenä on toimiva 
yhteisvalvontajärjestöjen välinen tiedonjakojärjestelmä.

Toiseksi lisenssitariffien ja maksujen tulisi olla avoimempia. Yksittäisessä laskussa tulisi 
luetella selkeästi kyseisestä oikeudesta vastuussa oleva yhteisvalvontajärjestö, lisensoidut 
teokset ja niiden tosiasiallinen käyttö. Riitatapauksissa tulisi olla käytettävissä riippumattomia 
ja puolueettomia elimiä ja alan asiantuntijoita kiistojen ratkaisemiseksi. Lisäksi 
avoimuusvaatimusten tulisi koskea kaikkia yhteisvalvontajärjestöjä, jotta voidaan välttää 
pirstoutuminen. Tämän direktiivin tulisi myös ottaa kaikki hyöty tekniikan kehityksestä 
kannustamalla käyttäjiä, oikeudenhaltijoita ja yhteisvalvontajärjestöjä hankkimaan ja 
jakamaan tietoja henkilökohtaisten verkkotilien avulla.

Kolmanneksi kerättyjen tulojen harkittua käyttöä tulisi edistää ja suuririskistä sijoittamista 
näin ollen rajoittaa. Yhteisvalvontajärjestöjen tulisi pidättäytyä sijoittamasta varoja niin, että 
vaarana on oikeudenhaltijoille kuuluvien varojen menettäminen.

Neljänneksi oikeudenhaltijoiden oikeuksia ja intressejä tulisi suojella paremmin takaamalla, 
että heidän oikeuksiensa valvontaa tuetaan siten, että palkkioita maksetaan ja jaetaan 
useammin ja säännöllisesti sekä parannetaan heidän teostensa käytön avoimuutta.

Viimeiseksi valmistelija suhtautuu myönteisesti direktiiviehdotuksen III osastoon monta 
aluetta kattavasta musiikkiteosten verkko-oikeuksien lisensoinnista. Rajatylittävä 
sijoittautumisvapaus ja palvelujen vapaa tarjonta, mukaan luettuna kollektiivinen oikeuksien 
hallinnan tarjoaminen, muodostavat sisämarkkinoiden kulmakiven, josta määrätään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ja palveludirektiivissä. Tämän vuoksi näitä 
oikeuksia olisi sovellettava täysimääräisesti.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
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 

(3) Unioniin sijoittautuneiden 
yhteisvalvontajärjestöjen on 
palveluntarjoajina noudatettava palveluista 
sisämarkkinoilla 12 päivänä joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivin 2006/123/EY18

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.

neuvoston direktiivin 2006/123/EY18

nojalla vahvistettuja kansallisia 
vaatimuksia. Mainitun direktiivin 
tarkoituksena on luoda oikeudellinen kehys 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä. Kyseisen direktiivin 
17 artiklan 11 kohtaan sisältyy poikkeus, 
jonka mukaan16 artiklan palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevat säännökset 
eivät koske varsinaisia tekijän- ja 
teollisoikeuksia. Tätä poikkeusta ei 
kuitenkaan sovelleta näiden oikeuksien 
hallinnointiin liittyviin palveluihin. 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.

Or. en

Tarkistus 2
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 
nämä tulot yhteisvalvontajärjestöltä.

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

Or. en
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Tarkistus 3
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) Yhteisvalvontajärjestöjen edellytetään 
toimivan oikeudenhaltijoidensa ja
jäseniensä etujen mukaisesti. Siksi on 
tärkeää huolehtia järjestelmistä, joiden 
avulla yhteisvalvontajärjestöjen jäsenet, eli 
näin ollen suoraan omia intressejään 
ajavat oikeudenhaltijat ja yhteisöt, 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.

Or. en

Tarkistus 4
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 

(13) Jäsenten olisi voitava osallistua 
yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoinnin 
seurantaan. Yhteisvalvontajärjestöjen olisi 
tätä varten otettava käyttöön 
organisaatiorakenteensa kannalta sopiva 
valvontatoiminto ja annettava eri 
oikeudenhaltijaluokkiin kuuluvien 
jäsentensä olla edustettuina toimintoa 
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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.

harjoittavassa elimessä.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteisvalvontajärjestöt perivät, 
hallinnoivat ja jakavat oikeudenhaltijoiden 
niiden haltuun uskomien oikeuksien 
hyödyntämisestä saatavat tulot. Tulot 
kuuluvat viime kädessä oikeudenhaltijoille, 
jotka voivat olla kyseisen 
yhteisvalvontajärjestön tai jonkin muun 
järjestön jäseniä. Sen vuoksi on tärkeää, 
että yhteisvalvontajärjestöt noudattavat 
mahdollisimman suurta huolellisuutta 
tulojen perimisessä, hallinnoimisessa ja
jakamisessa. Tulojen täsmällinen 
jakaminen on mahdollista vain, jos 
yhteisvalvontajärjestöt pitävät 
asianmukaisesti kirjaa jäsenistä, 
lisensseistä sekä teosten ja muun aineiston 
käytöstä. Tarvittaessa myös 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien olisi 
annettava tietoja ja 
yhteisvalvontajärjestöjen olisi todennettava 
nämä tiedot. Perittyjä oikeudenhaltijoille 
kuuluvia määriä olisi hallinnoitava 
erillisinä yhteisvalvontajärjestön 
mahdollisista omista varoista, ja jos ne 
sijoitetaan ennen niiden jakamista 
oikeudenhaltijoille, tässä olisi noudatettava 
yhteisvalvontajärjestöjen yleiskokouksen 
vahvistamia sijoitusperiaatteita. Jotta 
voidaan huolehtia oikeudenhaltijoiden 

(15) Yhteisvalvontajärjestöt perivät, 
hallinnoivat ja jakavat oikeudenhaltijoiden 
niiden haltuun uskomien oikeuksien 
hyödyntämisestä saatavat tulot. Tulot 
kuuluvat viime kädessä oikeudenhaltijoille, 
jotka voivat olla kyseisen 
yhteisvalvontajärjestön tai jonkin muun 
järjestön jäseniä. Sen vuoksi on tärkeää, 
että yhteisvalvontajärjestöt noudattavat 
mahdollisimman suurta huolellisuutta 
tulojen perimisessä, hallinnoimisessa ja 
jakamisessa. Tulojen täsmällinen 
jakaminen on mahdollista vain, jos 
yhteisvalvontajärjestöt pitävät 
asianmukaisesti kirjaa jäsenistä, 
lisensseistä sekä teosten ja muun aineiston 
käytöstä. Tarvittaessa myös 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien olisi 
annettava tietoja ja 
yhteisvalvontajärjestöjen olisi todennettava 
nämä tiedot. Perittyjä oikeudenhaltijoille 
kuuluvia määriä olisi hallinnoitava 
erillisinä yhteisvalvontajärjestön 
mahdollisista omista varoista, ja jos ne 
sijoitetaan ennen niiden jakamista 
oikeudenhaltijoille, tässä olisi noudatettava 
yhteisvalvontajärjestöjen yleiskokouksen 
vahvistamia sijoitusperiaatteita. Jotta 
voidaan huolehtia oikeudenhaltijoiden 
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oikeuksien korkeatasoisesta suojasta ja 
varmistaa, että kaikki mahdolliset 
oikeuksien hyödyntämisestä saatavat tulot 
koituvat oikeudenhaltijoiden hyödyksi, 
yhteisvalvontajärjestön tekemiä sijoituksia 
olisi hallinnoitava kriteerein, jotka 
velvoittavat yhteisvalvontajärjestön 
varovaisuuteen ja antavat sille 
mahdollisuuden valita turvallisimmat ja 
tehokkaimmat sijoitusperiaatteet. 
Yhteisvalvontajärjestön olisi voitava 
päättää varojen allokoinnista, joka soveltuu
sijoitettujen tekijänoikeustulojen 
mahdollisen riskialtistuksen ja joka ei 
perusteetta vaaranna oikeudenhaltijoille 
kuuluvia tekijänoikeustuloja. Lisäksi jotta 
voidaan varmistaa, että oikeudenhaltijoille 
kuuluvat määrät jaetaan asianmukaisesti ja 
tehokkaasti, olisi vaadittava 
yhteisvalvontajärjestöjä toteuttamaan 
vilpittömässä mielessä kohtuullisia 
toimenpiteitä asianomaisten 
oikeudenhaltijoiden yksilöimiseksi ja 
paikallistamiseksi. On myös aiheellista 
säätää, että yhteisvalvontajärjestöjen 
jäsenet hyväksyvät säännöt, joita 
sovelletaan siinä tapauksessa, että perittyjä 
määriä ei voida jakaa, koska 
oikeudenhaltijoita ei ole yksilöity tai 
paikallistettu.

oikeuksien korkeatasoisesta suojasta ja 
varmistaa, että kaikki mahdolliset 
oikeuksien hyödyntämisestä saatavat tulot 
koituvat oikeudenhaltijoiden hyödyksi, 
yhteisvalvontajärjestön tekemiä sijoituksia 
olisi hallinnoitava kriteerein, jotka 
velvoittavat yhteisvalvontajärjestön 
varovaisuuteen ja antavat sille 
mahdollisuuden valita turvallisimmat ja 
tehokkaimmat sijoitusperiaatteet. 
Yhteisvalvontajärjestön olisi voitava 
päättää turvallisesta ja tuottavasta varojen 
allokoinnista, joka ehkäisee sijoitettujen 
tekijänoikeustulojen mahdollisen 
riskialtistuksen ja joka ei vaaranna 
oikeudenhaltijoille kuuluvia 
tekijänoikeustuloja. Lisäksi jotta voidaan 
varmistaa, että oikeudenhaltijoille kuuluvat 
määrät jaetaan asianmukaisesti, 
oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, olisi 
vaadittava yhteisvalvontajärjestöjä 
toteuttamaan vilpittömässä mielessä 
kohtuullisia toimenpiteitä asianomaisten 
oikeudenhaltijoiden yksilöimiseksi ja 
paikallistamiseksi. On myös aiheellista 
säätää, että yhteisvalvontajärjestöjen 
jäsenet hyväksyvät säännöt, joita 
sovelletaan siinä tapauksessa, että perittyjä 
määriä ei voida jakaa, koska 
oikeudenhaltijoita ei ole yksilöity tai 
paikallistettu.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tasapuoliset lisensointiehdot ovat 
erityisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että 
käyttäjät voivat käyttää oikeuksiaan 
lisensoituihin teoksiin ja muuhun 
suojattuun aineistoon, jonka oikeuksia 
yhteisvalvontajärjestö edustaa, sekä 

(18) Tasapuoliset lisensointiehdot ovat 
erityisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että 
käyttäjät voivat käyttää oikeuksiaan 
lisensoituihin teoksiin ja muuhun 
suojattuun aineistoon, jonka oikeuksia 
yhteisvalvontajärjestö edustaa, sekä 
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oikeudenhaltijoiden palkkioiden 
varmistamiseksi. Yhteisvalvontajärjestöjen 
ja käyttäjien olisi sen vuoksi käytävä 
lisenssineuvottelut vilpittömässä mielessä 
ja sovellettava objektiivisin perustein 
määritettyjä tariffeja.

oikeudenhaltijoiden palkkioiden 
varmistamiseksi. Yhteisvalvontajärjestöjen 
ja käyttäjien olisi sen vuoksi käytävä 
lisenssineuvottelut vilpittömässä mielessä 
ja sovellettava objektiivisin ja 
syrjimättömin perustein määritettyjä 
tariffeja.

Or. en

Tarkistus 7
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 yksityiskohtaisesti 
lisensoitujen teosten todellisesta käytöstä.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
sellaisten tilanteiden välttämiseksi, joissa 
käyttäjät saavat useita saman teoksen 
samoja oikeuksia koskevia laskuja, 
yhteisvalvontajärjestöjä olisi vaadittava 
tekemään tiivistä yhteistyötä keskenään. 
Yhteistyöhön olisi sisällyttävä lisenssejä ja 
teosten käyttöä koskevien tietojen 
yhdistäminen samaan tietokantaan, 
koordinoitu ja yhteinen laskutus ja 
tekijänoikeustulojen perintä.

Or. en
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Tarkistus 9
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 
oikeasuhteisia, jäsenvaltioiden olisi 
voitava tarpeellisiksi katsomissaan 
tapauksissa rajata pienimmät 
yhteisvalvontajärjestöt tiettyjen 
avoimuusvelvoitteiden ulkopuolelle.

(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.

Or. en

Tarkistus 10
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) 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, 
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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.

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 
väärinkäyttämättä markkinavoimaansa 
edellyttäen, että se yhdistää kokoelmia ja 
myöntää tai tarjoaa monta aluetta kattavia 
lisenssejä. Laillisten 
verkkomusiikkipalvelujen kehittäminen 
unionissa tukisi myös piratismin torjuntaa.

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Digitaalinen teknologia antaa 
yhteisvalvontajärjestöille mahdollisuuden 
seurata automaattisesti sitä, miten 
lisenssinsaaja käyttää lisensoituja 
musiikkiteoksia, ja se myös helpottaa 
laskutusta. Musiikin käyttö- ja 
myyntiraportointia ja laskutusta koskevilla 

(27) Digitaalinen teknologia antaa 
yhteisvalvontajärjestöille mahdollisuuden 
seurata automaattisesti sitä, miten 
lisenssinsaaja käyttää lisensoituja 
musiikkiteoksia, ja se myös helpottaa 
laskutusta. Musiikin käyttö- ja 
myyntiraportointia ja laskutusta koskevilla 
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alan standardeilla on olennainen merkitys 
yhteisvalvontajärjestöjen ja käyttäjien 
välisen tiedonvaihdon tehostamisessa. 
Lisenssien käytön seurannassa olisi 
noudatettava perusoikeuksia, joita ovat 
yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen 
ja tietosuoja. Sen varmistamiseksi, että 
tehokkuuden lisäys nopeuttaa 
tilinpitomenettelyjä ja viime kädessä 
korvausten maksamista oikeudenhaltijoille, 
yhteisvalvontajärjestöt olisi velvoitettava 
laskuttamaan palveluntarjoajia ja 
jakamaan oikeudenhaltijoille kuuluvat 
määrät viipymättä. Jotta tämä vaatimus 
tuottaisi tulosta, lisenssinsaajien olisi 
pyrittävä kaikin keinoin antamaan 
yhteisvalvontajärjestöille täsmälliset ja 
viipymättä annettavat selvitykset teosten 
käytöstä. Yhteisvalvontajärjestöjä ei pitäisi 
velvoittaa hyväksymään 
käyttäjäkohtaisissa esitysmuodoissa 
annettuja selvityksiä, jos saatavilla on 
laajalti käytettyjä alan standardeja.

alan standardeilla on olennainen merkitys 
yhteisvalvontajärjestöjen ja käyttäjien 
välisen tiedonvaihdon tehostamisessa. 
Lisenssien käytön seurannassa olisi 
noudatettava perusoikeuksia, joita ovat 
yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen 
ja tietosuoja. Sen varmistamiseksi, että 
tehokkuuden lisäys nopeuttaa 
tilinpitomenettelyjä ja viime kädessä 
korvausten maksamista oikeudenhaltijoille, 
yhteisvalvontajärjestöt olisi velvoitettava 
luomaan keskinäisiä yhteistyöjärjestelmiä, 
jotta voidaan taata, että jokainen käyttäjä 
saa vain yhden yhdistetyn laskun ja 
jakamaan oikeudenhaltijoille kuuluvat 
määrät viipymättä. Jotta tämä vaatimus 
tuottaisi tulosta, lisenssinsaajien olisi 
pyrittävä kaikin keinoin antamaan 
yhteisvalvontajärjestöille täsmälliset ja 
viipymättä annettavat selvitykset teosten 
käytöstä. Yhteisvalvontajärjestöjä ei pitäisi 
velvoittaa hyväksymään 
käyttäjäkohtaisissa esitysmuodoissa 
annettuja selvityksiä, jos saatavilla on 
laajalti käytettyjä alan standardeja.

Or. en

Tarkistus 12
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 
elinten 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 
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tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’musiikkiteosten verkko-oikeuksilla’ 
direktiivin 2001/29/EY 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettuja musiikkiteoksen oikeuksia, 
jotka tarvitaan verkkomusiikkipalvelun 
tarjoamiseksi;

l) ’musiikkiteosten verkko-oikeuksilla’ 
direktiivin 2001/29/EY 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettuja musiikkiteoksen 
tekijänoikeuksia, jotka tarvitaan 
verkkomusiikkipalvelun tarjoamiseksi;

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

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 
oikeudenhaltijoidensa ja jäseniensä etujen 
mukaisesti eivätkä aseta 
oikeudenhaltijoille, joiden oikeuksia ne 
hallinnoivat, velvoitteita, jotka eivät ole 
tarpeen kyseisten oikeudenhaltijoiden 
oikeuksien ja etujen suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta
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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.

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

Or. en

Tarkistus 16
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 sekä kaikki 
muut 3 artiklan c alakohdassa tarkoitetut 
jäsenet jäseniksi, jos he 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 17
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. Yleiskokouksella on valta 
tehdä yhteisvalvontajärjestössä strategisia 
päätöksiä, joiden täytäntöönpano voidaan 
antaa valvontatoiminnosta huolehtivan 
elimen tehtäväksi.
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Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yleiskokouksella on oltava valta päättää 
johtajien nimittämisestä ja irtisanomisesta 
sekä hyväksyä heidän palkkansa ja muut 
etuutensa, kuten muut kuin rahalliset 
etuudet, eläke-etuudet, oikeus muihin 
etuuksiin ja oikeudet erorahaan.

4. Yleiskokouksella on oltava valta päättää 
johtajien nimittämisestä ja irtisanomisesta, 
valvoa heidän yleistä tehtävistään 
suoriutumista sekä hyväksyä heidän 
palkkansa ja muut etuutensa, kuten muut 
kuin rahalliset etuudet, eläke-etuudet, 
oikeus muihin etuuksiin ja oikeudet 
erorahaan.

Or. en

Tarkistus 19
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 allokointi, joita 12 artiklan 
2 kohdan mukaan ei voida jakaa, paitsi jos 
yleiskokous päättää delegoida tämän 
päätöksen valvontatoiminnosta 
huolehtivalle elimelle;

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö ottaa käyttöön 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö ottaa käyttöön 
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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.

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 tästä toiminnosta 
huolehtivassa elimessä, jotta voidaan 
varmistaa jäsenten tosiasiallinen 
osallistuminen.

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valvontatoiminnosta huolehtivan 
elimen on raportoitava tehtäviensä 
suorittamisesta 7 artiklassa tarkoitetulle 
yleiskokoukselle.

Or. en

Tarkistus 22
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 
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keskimäärin: kymmenen.

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisvalvontajärjestö ei saa käyttää 
tekijänoikeustuloja eikä mahdollisia niiden 
sijoittamisesta saatuja tuloja omaan 
lukuunsa, vaan pelkästään pidättää niistä 
hallinnointipalkkionsa.

3. Yhteisvalvontajärjestö ei saa käyttää 
tekijänoikeustuloja eikä mahdollisia niiden 
sijoittamisesta saatuja tuloja omaan 
lukuunsa, vaan pelkästään pidättää niistä 
hallinnointipalkkionsa 7 artiklan 5 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 24
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) varat sijoitetaan oikeudenhaltijoiden
parhaan edun mukaan; mahdollisessa 
eturistiriitatapauksessa 
yhteisvalvontajärjestö varmistaa, että 
sijoitus tehdään pelkästään 
oikeudenhaltijoiden edun mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) varat sijoitetaan suoraan tai 
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epäsuorasti vain sellaisiin 
sijoituskohteisiin, joiden pääoma 
juoksuajan lopussa ei alita alussa 
sijoitettua pääomaa;

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) varat sijoitetaan siten, että ei 
vaaranneta oikeudenhaltijoille kuuluvia 
tekijänoikeustuloja;

Or. en

Tarkistus 27
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 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö jakaa edustamilleen 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
säännöllisesti ja huolellisuutta noudattaen. 
Yhteisvalvontajärjestön on jaettava ja 
maksettava määrät ainakin 
neljännesvuosittain. 
Yhteisvalvontajärjestön on suoritettava 
tämä jakaminen ja maksut täsmällisesti 
huolehtien siitä, että kaikkia
oikeudenhaltijoiden luokkia käsitellään 
tasapuolisesti.



PA\931545FI.doc 19/31 PE508.055v01-00

FI

oikeudenhaltijoiden luokkia käsitellään 
tasapuolisesti.

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat antaa 
yhteisvalvontajärjestöjen poiketa 
1 kohdassa säädetyn jakamisen ja 
maksamisen toistumisväliä 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 viimeistään 
12 kuukauden kuluttua 
tekijänoikeustulojen perimisestä.

Or. en

Tarkistus 29
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 

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 
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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.

tarvittavat toimet oikeudenhaltijoiden
yksilöimiseksi ja paikallistamiseksi –
allokoitava kyseiset määrät 
oikeudenhaltijan, jonka oikeuksia se 
hallinnoi, etujen mukaisesti 7 artiklan 
5 kohdan b alakohtaa noudattaen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
oikeudenhaltijan oikeutta vaatia näitä 
määriä yhteisvalvontajärjestöltä.

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, joilla oikeudenhaltijat 
yksilöidään ja paikallistetaan, sisältyvät 
jäsenkirjanpidon tarkastaminen sekä 
yhteisvalvontajärjestön jäsenten käyttöön
annettava ja yleisesti julkistettava luettelo 
teoksista ja muusta aineistosta, joiden yhtä 
tai useampaa oikeudenhaltijaa ei ole 
yksilöity tai paikallistettu.

3. Sovellettaessa 2 kohtaa 
yhteisvalvontajärjestön on otettava 
käyttöön tehokkaita toimenpiteitä 
oikeudenhaltijoiden yksilöimiseksi ja 
paikallistamiseksi ja taattava samalla 
riittävät suojatoimenpiteet petoksen 
ehkäisemiksi. Näihin toimenpiteisiin
sisältyvät jäsenkirjanpidon tarkastaminen 
sekä yhteisvalvontajärjestön jäsenten 
käyttöön annettava ja yleisesti julkistettava 
luettelo teoksista ja muusta aineistosta, 
joiden yhtä tai useampaa oikeudenhaltijaa 
ei ole yksilöity tai paikallistettu. 
Luettelossa on mainittava, jos 
mahdollista, teoksen nimi, tekijän nimi, 
kustantajan nimi ja kaikki muu saatavilla 
oleva olennainen tieto, jota voidaan 
tarvita oikeudenhaltijoiden yksilöimiseksi.

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Yhteisvalvontajärjestön on 
säännöllisesti, viipymättä 
tekijänoikeustulojen perimisen jälkeen,
huolellisesti ja täsmällisesti jaettava ja 
maksettava muille 
yhteisvalvontajärjestöille kuuluvat määrät.

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisensointiehtojen on perustuttava 
objektiivisiin kriteereihin erityisesti 
tariffien osalta.

2. Lisensointiehtojen on perustuttava 
objektiivisiin ja syrjimättömiin kriteereihin 
erityisesti tariffien osalta.

Or. en

Tarkistus 33
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.

Jos kansallisessa lainsäädännössä tai 
hallinnollisissa määräyksissä ei säädetä 
lainmukaisista tariffeista, tariffien on 
ilmennettävä oikeuksien taloudellista arvoa 
kaupassa, teosten ja muun suojatun 
aineiston käytön luonnetta ja laajuutta 
sekä yhteisvalvontajärjestön tarjoaman 
palvelun taloudellista arvoa.

Or. en
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Tarkistus 34
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 ja korvausoikeuden 
perusteella kuuluvia määriä, 
yhteisvalvontajärjestön on pohjattava oma 
määrityksensä näistä määristä 
syrjimättömiin kriteereihin ja
tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien, 
joiden perusteella maksetaan palkkio tai 
korvaus, taloudelliseen arvoon kaupassa 
sekä teosten ja muun suojatun aineiston 
käytön luonteeseen ja laajuuteen.

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yhteisvalvontajärjestöjen ja käyttäjien 
on kehitettävä toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että yhteisesti sovittuja 
määräaikoja noudatetaan ja että 
molempien pyyntöihin vastataan 
kohtuullisessa ajassa.

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
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Raportointi ja laskutus
1. Yhteisvalvontajärjestöjen on luotava 
asianmukaisia viestintäjärjestelmiä, jonka 
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. Yhteisvalvontajärjestöjen on luotava 
keskinäinen yhteistyömenettely, joka 
hyödyttää oikeudenhaltijoita, jäseniä ja 
käyttäjiä. Yhteistyöhön on sisällyttävä 
ainakin myönnettyjä lisenssejä ja teosten 
ja muun suojatun aineiston käyttöä 
koskevien tietojen yhdistäminen samaan 
tietokantaan, koordinoitu ja yhteinen 
laskutus ja tekijänoikeustulojen perintä.
3. 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.

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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yhteisvalvontajärjestö antaa vähintään
vuosittain sähköisesti seuraavat tiedot 
jokaisen edustamansa oikeudenhaltijan 
käyttöön:

yhteisvalvontajärjestö antaa sähköisesti
vähintään vuosittain ja tarvittaessa 
useammin henkilökohtaisten verkkotilien 
avulla seuraavat tiedot jokaisen 
edustamansa oikeudenhaltijan käyttöön:

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) pyyntöä vastaan sovellettavat 
lisenssisopimukset ja tariffit;

Or. en

Tarkistus 39
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 
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, tarvittaessa 
henkilökohtaisten verkkotilien avulla,
ilman aiheetonta viivytystä:

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta



PA\931545FI.doc 25/31 PE508.055v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

a) vakiomuotoiset lisenssisopimukset ja 
sovellettavat tariffit;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
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, 
ellei oikeuksia hallinnoida pakollisen 
kollektiivisen lisensointijärjestelmän 
avulla;

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) vakiomuotoiset lisenssisopimukset ja 
sovellettavat tariffit;

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) sen hallinnoima kokoelma ja oikeudet 
sekä jäsenvaltiot, joissa se hallinnoi niitä 
pakollisen kollektiivisen 
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lisensointijärjestelmän avulla;

Or. en

Tarkistus 44
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 45
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisvalvontajärjestön on annettava 
verkkomusiikkipalvelujen tarjoajille 
mahdollisuus raportoida musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien tosiasiallisesta käytöstä 
sähköisesti. Yhteisvalvontajärjestön on 
annettava käyttöön vähintään yksi sellainen 
raportointimenetelmä, jossa otetaan 
huomioon tällaisten tietojen sähköistä 
vaihtoa varten kansainvälisellä tai unionin 
tasolla kehitetyt vapaaehtoiset alan 
standardit tai käytännöt. 
Yhteisvalvontajärjestö voi kieltäytyä 
hyväksymästä käyttäjän raportointia 
käyttäjäkohtaisessa esitysmuodossa, jos 

2. Yhteisvalvontajärjestön on annettava 
verkkomusiikkipalvelujen tarjoajille 
mahdollisuus raportoida musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien tosiasiallisesta käytöstä 
sähköisesti 15 a artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Yhteisvalvontajärjestön on 
annettava käyttöön vähintään yksi sellainen 
raportointimenetelmä, jossa otetaan 
huomioon tällaisten tietojen sähköistä 
vaihtoa varten kansainvälisellä tai unionin 
tasolla kehitetyt vapaaehtoiset alan 
standardit tai käytännöt. 
Yhteisvalvontajärjestö voi kieltäytyä 
hyväksymästä käyttäjän raportointia 
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yhteisvalvontajärjestö antaa 
mahdollisuuden raportointiin, jossa 
käytetään tietojen sähköistä vaihtamista 
varten kehitettyä alan standardia.

käyttäjäkohtaisessa esitysmuodossa, jos 
yhteisvalvontajärjestö antaa 
mahdollisuuden raportointiin, jossa 
käytetään tietojen sähköistä vaihtamista 
varten kehitettyä alan standardia.

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä olevan 3 ja 4 kohdan 
soveltamiseksi yhteisvalvontajärjestön on 
muiden yhteisvalvontajärjestöjen kanssa 
luotava yhteistyömenettely sen 
takaamiseksi, että verkkomusiikkipalvelun 
tarjoaja saa 15 a artiklassa tarkoitetun 
yhden yhdistetyn laskun. 

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisvalvontajärjestöllä on oltava 
käytössä riittävät menettelyt, jotta 
verkkomusiikkipalvelun tarjoaja voi kiistää 
laskun oikeellisuuden, muun muassa jos 
verkkomusiikkipalvelun tarjoaja saa 
laskuja yhdeltä tai useammalta 
yhteisvalvontajärjestöltä saman 
musiikkiteoksen samoista 
verkko-oikeuksista.

5. Yhteisvalvontajärjestöllä on oltava 
käytössä riittävät menettelyt, jotta 
verkkomusiikkipalvelun tarjoaja voi kiistää 
laskun oikeellisuuden, muun muassa jos 
verkkomusiikkipalvelun tarjoaja saa 
enemmän kuin yhden laskun saman 
musiikkiteoksen samoista 
verkko-oikeuksista.

Or. en
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Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
monta aluetta kattavia musiikkiteosten
verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävä 
yhteisvalvontajärjestö jakaa näistä 
lisensseistä kertyvät oikeudenhaltijoille 
kuuluvat määrät täsmällisesti ja viipymättä 
sen jälkeen, kun teoksen tosiasiallisesta 
käytöstä on raportoitu, paitsi jos 
mahdollinen viivytys johtuu 
verkkomusiikkipalvelujen tarjoajasta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
monta aluetta kattavia musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävä 
yhteisvalvontajärjestö jakaa näistä 
lisensseistä kertyvät oikeudenhaltijoille 
kuuluvat määrät täsmällisesti ja viipymättä 
sen jälkeen, kun teoksen tosiasiallisesta 
käytöstä on raportoitu 12 artiklan 
1 kohdassa määriteltyjen määräaikojen ja 
toistumisvälin mukaisesti, paitsi jos 
mahdollinen viivytys johtuu 
verkkomusiikkipalvelujen tarjoajasta.

Or. en

Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pyynnön saaneen yhteisvalvontajärjestön 
on hyväksyttävä pyyntö, jos se myöntää tai 
tarjoaa jo monta aluetta kattavia yhden tai 
useamman toisen yhteisvalvontajärjestön 
kokoelmaan kuuluvien musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisenssejä samassa 
oikeuksien luokassa.

Pyynnön saaneen yhteisvalvontajärjestön 
on hyväksyttävä pyyntö kohtuullisen ajan 
kuluessa, jos se myöntää tai tarjoaa jo 
monta aluetta kattavia yhden tai useamman 
toisen yhteisvalvontajärjestön kokoelmaan 
kuuluvien musiikkiteosten verkko-
oikeuksien lisenssejä samassa oikeuksien 
luokassa.

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
31 artikla
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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, 
jotka tarjoavat tai myöntävät monta aluetta 
kattavia musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä.

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

Or. en

Tarkistus 51
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 
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.

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 
saattaakseen yleisön saataviin radio- tai 
televisio-ohjelmiaan samanaikaisesti niiden 
alkuperäisen lähetyksen kanssa, ennen 
alkuperäistä lähetystä tai alkuperäisen 
lähetyksen jälkeen sekä mahdollista 
yleisradioyrityksen tuottamaa 
verkkomateriaalia, joka toimii radio- tai 
televisio-ohjelman alkuperäisen lähetyksen
oheismateriaalina.

Or. en
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Tarkistus 52
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 
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. Valituksenkäsittely- ja 
riidanratkaisumenettelyt asetetaan 
saataville sekä tekijänoikeuksia että 
lähioikeuksia varten.

Or. en

Tarkistus 53
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, tariffien 
laskemiseen ja mahdollisiin lisenssin 
epäämisiin liittyvät riidat voidaan saattaa 
asiantuntevan, riippumattoman ja 
puolueettoman riidanratkaisuelimen tai 
tarvittaessa tuomioistuimen ratkaistaviksi.

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Tällaisten riitojen ratkaisusta 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
on oltava kohtuullisia.

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toisen yhteisvalvontajärjestön kanssa 24, 
25, 26, 28 ja 29 artiklan soveltamisesta 
syntyvät riidat.

c) toisen yhteisvalvontajärjestön kanssa 22, 
23, 24, 25, 26, 28 ja 29 artiklan
soveltamisesta syntyvät riidat.

Or. en


