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LYHYET PERUSTELUT

Komissio pyrkii tämän direktiiviehdotuksen avulla luomaan asianmukaisen oikeudellisen 
kehyksen oikeuksien kollektiiviselle hallinnoinnille eli toiminnalle, jossa 
yhteisvalvontajärjestöt hallinnoivat oikeuksia edustamiensa haltijoiden puolesta. 
Direktiiviehdotuksessa annetaan säännöt, joiden avulla voidaan parantaa kaikkien 
yhteisvalvontajärjestöjen hallintoa ja avoimuutta sekä lisäksi edistää ja helpottaa sitä, että 
artisteja edustavat yhteisvalvontajärjestöt pystyvät lisensoimaan heidän musiikkiteostensa 
oikeudet monella maantieteellisellä alueella ja erityisesti uudessa digitaalisessa 
toimintaympäristössä.

Komissio vastaa ehdotuksellaan parlamentin useissa päätöslauselmissaan (20041, 20072 ja 
20083) esittämiin pyyntöihin, joiden mukaan alalle on ehdotettava sitovaa oikeudellista 
välinettä. On todettava, että kaikkiin parlamentin esittämiin huomautuksiin ei ole vastattu, 
kuten erityisesti huomautuksiin, jotka koskivat komission vuonna 2005 antamaa suositusta 
laillisiin verkkomusiikkipalveluihin liittyvästä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
rajatylittävästä kollektiivisesta hallinnoinnista 20054.

Nykyinen tekijänoikeuksia Euroopan unionissa koskeva oikeudellinen kehys on jäljessä 
tietoyhteiskunnan nopeasta kehityksestä. Verkkolisensoinnin olisi helpotettava musiikin 
saatavuutta verkossa koko Euroopan unionissa (lataus- ja suoratoistopalvelut), ja Euroopan 
unioniin perustettujen yhteisvalvontajärjestöjen olisi tarjottava ulkomaalaista alkuperää 
olevaa musiikkia koskevia lisenssejä myös ulkomaille sijoittautuneille verkkopalvelujen 
tarjoajille. Nämä kysymykset vaikuttavat henkisen omaisuuden kaupallisiin näkökohtiin sekä 
kilpailukykyyn ja niillä on selkeästi kansainvälistä merkitystä. Tästä näkökulmasta tasa-
arvoisen toimintaympäristön luominen yhteisvalvontajärjestöille kaikissa yhteiskunnissa 
sovellettavien hallintoja ja avoimuutta koskevien standardien avulla helpottaa verkkomusiikin 
saatavuutta.

Valmistelija haluaa varmistaa, että lainsäädännön tuomat lisääntyneet avoimuuteen ja 
yhteisvalvontajärjestöjen hallinnollisista tehtävistä suoriutumiseen liittyvät vaatimukset eivät 
aseta Euroopan unionin yhteisvalvontajärjestöjä ja myyntiedustajia Euroopan unionin 
ulkopuolelta tulevia Euroopan unionin markkinoilla toimivia kilpailijoita huonompaan 
asemaan, ja torjua yhteisvalvontajärjestöjen toimintojen siirtämistä Euroopan unionin 
ulkopuolelle. Valmistelija pyrkii samalla varmistamaan, että Euroopan unionin 
yhteisvalvontajärjestöt ovat jatkossakin tärkeässä asemassa kulttuurisen monimuotoisuuden 
turvaamisessa ja että niistä tulee houkuttelevia kumppaneita eurooppalaisille ja 
kansainvälisille artisteille. Tämä voidaan saavuttaa takaamalla, että taitelijoille maksetaan 
korvaukset ajallaan ja valvotaan tarkasti, kuka saa edustaa heitä ja millä oikeuksilla. 

Siitä huolimatta kauppapolitiikan vaikutus on pääasiassa kannustava – tarpeettomia esteitä 
pyritään välttämään ja kansainvälinen kilpailukyky takaamaan. Tästä syystä lausunnossa 

                                               
1 Tammikuun 15. päivänä 2004 annettu päätöslauselma (EUVL C 92 E, s. 425).
2 Maaliskuun 13. päivänä 2007 annettu päätöslauselma (EUVL C 301 E, s. 64).
3 Syyskuun 25. päivänä 2008 annettu päätöslauselma (EUVL C 8 E, s. 105).
4 EUVL L 276, s.54.
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pyritään vaatimattomaan lähestymistapaan ja käsitellään vain niitä komission ehdotuksen 
näkökohtia, jotka ovat olennaisimpia kansainvälisen kaupan kannalta.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a ja 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin II ja IV osastoa 
sovelletaan 36 ja 40 artiklaa lukuun 
ottamatta myös kaikkiin Euroopan 
unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin 
yhteisvalvontajärjestöihin niiden 
Euroopan unionissa harjoittaman 
toiminnan osalta.
Tämän direktiivin 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 myös riippumattomiin 
hallinnointipalvelujen tarjoajiin, jotka 
ovat sijoittautuneet joko Euroopan 
unioniin tai sen ulkopuolelle, toimivat 
oikeudenhaltijoiden agentteina 
hallinnoiden heidän oikeuksiaan ja 
harjoittavat Euroopan unionissa 
kaupallista toimintaa.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa asetetaan tiettyjä avoimuuteen ja hallinnollisiin valmiuksiin liittyviä 
vaatimuksia oikeuksien hallinnoinnille Euroopan unionissa. Kilpaillussa kansainvälisessä 
markkinaympäristössä tämän säädöksen ei tulisi johtaa kotimaisten (Euroopan unionin) 
toimijoiden syrjintään. Näin ollen tiettyjä edellä mainittuja direktiivin säännöksiä tulisi 
soveltaa kaikkiin Euroopan unionissa toimiviin yhteisvalvontajärjestöihin, vaikka ne olisivat 
sijoittautuneet Euroopan unionin ulkopuolelle. Tämän pitäisi estää Euroopan unionin 
yhteisvalvontajärjestöjen joutuminen huonompaan asemaan kuin Euroopan unionin 
ulkopuoliset järjestöt ja ehkäistä oikeuksien hallinnointiin liittyvän toiminnan siirtymistä 
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Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tarkistus 2

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) ’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 tai 
kokonaan tai osittain yhden tai 
useamman yhteisvalvontajärjestön 
omistuksessa;

Or. en

Perustelu

Direktiiviä on myös sovellettava tytäryhtiöihin, jotta voidaan välttää velvoitteiden 
kiertäminen ja epätasa-arvoinen kilpailu. Katso myös 31 artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 3

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 

2. Oikeudenhaltijoilla on oikeus valtuuttaa 
valitsemansa Euroopan unioniin 
sijoittautunut yhteisvalvontajärjestö 
hallinnoimaan valitsemiaan oikeuksia, 
oikeuksien luokkia tai teosten ja muun 
aineiston tyyppejä valitsemassaan 
jäsenvaltiossa riippumatta 
oikeudenhaltijoiden asuin- tai
sijoittautumisvaltiosta tai 
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kansalaisuudesta. kansalaisuudesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus antaa Euroopan unionin ulkopuolella asuville oikeudenhaltijoille mahdollisuuden 
tehdä tämän direktiivin mukaisia sopimuksia yhteisvalvontajärjestöjen kanssa.

Tarkistus 4

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. 
Yhteisvalvontajärjestön on jaettava ja 
maksettava määrät kuuden 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

Se, että tuloja säilytetään jopa kahden vuoden ajan, on liian pitkään. Taiteilijoiden olisi 
saatava korvaus ajallaan.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisensointiehtojen on perustuttava 
objektiivisiin kriteereihin erityisesti 
tariffien osalta. 

2. Lisensointiehtojen on perustuttava 
oikeudenmukaisiin, kohtuullisiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin erityisesti 
tariffien osalta. 

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaiset, kohtuulliset ja syrjimättömät kriteerit kuuluvat lisensoinnin 
perussanamuotoon.

Tarkistus 6

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 tariffien on ilmennettävä 
oikeuksien taloudellista arvoa kaupassa ja 
oltava kohtuullisia suhteutettuna
yhteisvalvontajärjestön tarjoaman palvelun 
taloudelliseen arvoon.

Or. en

Perustelu

Muutoksella on tarkoitus heijastaa paremmin Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä, Kanal 5 vs. STIM (asia C-52/07).

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeudenhaltijoille, jäsenille, muille 
yhteisvalvontajärjestöille ja käyttäjille 

Oikeudenhaltijoille, jäsenille, muille 
yhteisvalvontajärjestöille ja käyttäjille 
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pyynnöstä annettavat tiedot annettavat tiedot 

Or. en

Perustelu

Tarkistus vahvistaa avoimuuteen liittyvää velvoitetta. Katso 18 artiklan 1 ja 2 kohtaan tehdyt 
tarkistukset.

Tarkistus 8

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 sähköisessä muodossa ilman 
aiheetonta viivytystä kenelle tahansa 
oikeudenhaltijalle, jonka oikeuksia se 
edustaa, tai yhteisvalvontajärjestölle, jonka 
puolesta se hallinnoi oikeuksia 
edustussopimuksen nojalla, tai käyttäjälle:

Or. en

Perustelu

Tarkistus vahvistaa avoimuuteen liittyvää velvoitetta. Katso 18 artiklan otsikkoon ja 2 
kohtaan tehdyt tarkistukset.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) luettelo sen tekemistä 
edustussopimuksista, mukaan lukien tiedot 
kyseisistä muista yhteisvalvontajärjestöistä, 
myös Euroopan unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneista järjestöistä, sekä kunkin 
sopimuksen kattama kokoelma ja 
maantieteellinen alue.
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Or. en

Tarkistus 10

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. Lisäksi yhteisvalvontajärjestön on 
annettava 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

Perustelu

Tarkistus vahvistaa avoimuuteen liittyvää velvoitetta. Katso 18 artiklan otsikkoon ja 
1 kohtaan tehdyt tarkistukset.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

g a) sovellettavat tariffit.

Or. en

Perustelu

Sovellettavat tariffit tulisi sisällyttää avoimuutta koskeviin velvoitteisiin.
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Tarkistus 12

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

Perustelu

Jotta yhteisvalvontajärjestöt olisivat tilivelvollisia, velvoitetta vuotuisesta avoimuusraportista 
olisi sovellettava kaikkiin yhteisvalvontajärjestöihin.

Tarkistus 13

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 

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 ja joiden avulla 
oikeudenhaltijat, muut 
yhteisvalvontajärjestöt ja 
verkkomusiikkipalvelun tarjoajat voivat 
kiistää 23 artiklan mukaisesti annetut 
tiedot, jos nämä oikeudenhaltijat, 
yhteisvalvontajärjestöt ja 
verkkomusiikkipalvelun tarjoajat katsovat 
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varmistettava, että tiedot korjataan ilman 
aiheetonta viivytystä.

kohtuullisen näytön perusteella 
musiikkiteostensa verkko-oikeuksia tai 
lisenssejä koskevien tietojen olevan 
virheellisiä. Jos kiistämisen perustana 
oleva näyttö on riittävä, 
yhteisvalvontajärjestön on varmistettava, 
että tiedot korjataan ilman aiheetonta 
viivytystä.

Or. en

Perustelu

Oikeus kiistää tietoja olisi annettava myös verkkomusiikkipalvelun tarjoajille.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
yhteisvalvontajärjestö ei myönnä tai tarjoa 
monta aluetta kattavia musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisenssejä tai valtuuta 
toista yhteisvalvontajärjestöä edustamaan 
kyseisiä oikeuksia tätä tarkoitusta varten 
vuoden kuluessa päivästä, jona määräaika 
tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä päättyy, 
oikeudenhaltijat, jotka ovat valtuuttaneet 
kyseisen yhteisvalvontajärjestön 
edustamaan musiikkiteosten verkko-
oikeuksiaan, voivat myöntää 
musiikkiteosten verkko-oikeuksiensa 
monta aluetta kattavia lisenssejä itse taikka 
tämän osaston säännöksiä noudattavan 
yhteisvalvontajärjestön tai muun 
valtuuttamansa osapuolen kautta. 
Yhteisvalvontajärjestön, joka ei myönnä tai 
tarjoa monta aluetta kattavia lisenssejä, on 
edelleen myönnettävä tai tarjottava 
tällaisten oikeudenhaltijoiden 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä sen jäsenvaltion alueella, johon 
se on sijoittautunut, paitsi jo
oikeudenhaltijat lakkauttavat 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
yhteisvalvontajärjestö ei myönnä tai tarjoa 
monta aluetta kattavia musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisenssejä tai valtuuta 
toista yhteisvalvontajärjestöä edustamaan 
kyseisiä oikeuksia tätä tarkoitusta varten 
vuoden kuluessa päivästä, jona määräaika 
tämän direktiivin saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä päättyy, 
oikeudenhaltijat, jotka ovat valtuuttaneet 
kyseisen yhteisvalvontajärjestön 
edustamaan musiikkiteosten verkko-
oikeuksiaan, voivat myöntää 
musiikkiteosten verkko-oikeuksiensa 
monta aluetta kattavia lisenssejä itse taikka 
tämän osaston säännöksiä noudattavan 
yhteisvalvontajärjestön tai muun 
valtuuttamansa 2 artiklan säännöksiä 
noudattavan osapuolen kautta sillä 
edellytyksellä, että oikeudenhaltija siirtää 
ensin näiden oikeuksien hallinnoinnin 
pois kyseiseltä yhteisvalvontajärjestöltä. 
Yhteisvalvontajärjestön, joka ei myönnä tai 
tarjoa monta aluetta kattavia lisenssejä, on 
edelleen myönnettävä tai tarjottava 
tällaisten oikeudenhaltijoiden 
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valtuutuksensa niiden hallinnointiin. musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä sen jäsenvaltion alueella, johon 
se on sijoittautunut, paitsi jos
oikeudenhaltijat lakkauttavat 
valtuutuksensa niiden hallinnointiin.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena on toimeksiantojen yksinoikeus ja yhdenmukainen 
kansainvälisen kilpailun toimintaympäristö sekä antaa käyttäjille ja oikeudenhaltijoille selkeä 
kuva siitä, missä oikeuksia pidetään ja hallinnoidaan.

Tarkistus 15

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

Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
yhteisvalvontajärjestön omistuksessa 
kokonaan tai osittain oleviin yhteisöihin, 
jotka tarjoavat tai myöntävät monta aluetta 
kattavia musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä

Or. en

Perustelu

Direktiivin velvoitteita ei tulisi pystyä kiertämään perustamalla tytäryhtiöitä. Katso myös 
3 artiklan a kohtaa koskeva tarkistus.


