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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin luovat alat tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia työllisyyden ja kasvun 
lisäämiselle. Kulttuurinen monimuotoisuutemme tarjoaa myös ainutlaatuisen kilpailuedun ja 
edellytykset menestyä maailmanmarkkinoilla. Direktiivin avulla tulisi näin ollen edistää 
Euroopan unionin luovien alojen elinvoimaisuutta, ja samalla kuitenkin säilyttää oikeuksien 
kollektiivista hallinnointia harjoittavien elinten kyky palvella paikallisia ja pieniä niche-
kohderyhmiä solidaarisella tavalla. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan valmistelija 
on yleisesti ottaen tyytyväinen ehdotuksen linjoihin, jotka tarjoavat Euroopan unionin 
yhteisvalvontajärjestöille, käyttäjille, edunsaajille ja taiteilijoille täysin uuden välineen 
verkkomusiikkialan toiminnan parantamiselle Euroopan unionissa. Erityisen tärkeä on 
direktiivin ensimmäinen osa, jossa käsitellään avoimuutta ja hyvää hallintoa. Osa lausunnossa 
esitetyistä toimista tähtää nimittäin uuden järjestelmän tehokkuuden ja toimivuuden 
parantamiseen. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan valmistelija haluaa myös 
varmistaa, että ehdotuksen säännökset eivät aseta Euroopan unionin kollektiivista 
hallinnointia harjoittavia järjestöjä (mukaan luettuna verkkopalveluntarjoajat ja -agentit) 
Euroopan unionin ulkopuolisia järjestöjä huonompaan asemaan.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden 
järjestelyjä, jotka liittyvät laajennettuun 
tai pakolliseen kollektiiviseen 
lisensointiin, edustusta tai siirtämistä 
koskeviin oikeudellisiin olettamiin, tai 
näiden yhdistelmiin.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan tarvittavat Tässä direktiivissä vahvistetaan tarvittavat 
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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.

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.
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä, ja se 
ilmenee vain seuraavista tarkistuksista, 
joihin on tehty myös toisia muutoksia. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä vastaavia muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin I osastoa, II osaston 
13, 14, 15, 17 ja 18 artiklaa sekä IV 
osastoa 36 ja 40 artiklaa lukuun ottamatta 
sovelletaan myös Euroopan unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin 
kollektiivista hallinnointia harjoittaviin 
elimiin niiden Euroopan unionissa 
harjoittaman toiminnan osalta.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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 
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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

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivissä ei puututa mihinkään 
laajennettua tai pakollista kollektiivista 
lisensointia koskeviin kansallisiin 
järjestelyihin.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivi ei poikkea Euroopan unionin 
yksilöiden suojelua henkilötietojen 
käsittelyssä koskevista säännöksistä.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta
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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’ 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 useamman 
oikeudenhaltijan puolesta näiden 
oikeudenhaltijoiden yhteisen edun 
mukaisesti ja joka on:

i) sen jäsenten omistuksessa tai 
määräysvallassa tai
ii) voittoa tavoittelematon järjestö.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) ’monta aluetta kattavalla lisenssillä’ 
lisenssiä, joka kattaa useamman kuin 
yhden jäsenvaltion alueen;

k) verkkomusiikkipalvelua koskevalla
’monta aluetta kattavalla lisenssillä’ 
lisenssiä, joka kattaa useamman kuin 
yhden jäsenvaltion alueen;

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 ja 2 
kohtaa ei sovelleta 
yhteisvalvontajärjestöön, joka 

Poistetaan.
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tasepäivänään ei ylitä kahta seuraavista 
rajoista:
a) taseen loppusumma: 350.000 euroa;
b) nettoliikevaihto: 700 000 euroa;
c) työntekijöitä tilikauden aikana 
keskimäärin: kymmenen.

Or. en

Tarkistus 10
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 ilman perusteetonta 
viivytystä ja joka tapauksessa 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

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Lisensointiehtojen on perustuttava 
objektiivisiin kriteereihin erityisesti 
tariffien osalta.

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

Or. en

Tarkistus 12
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 tariffit eivät saa olla 
liiallisia suhteessa tarjotun palvelun 
arvoon ja niiden on oltava kohtuullisia 
tarjotun palvelun taloudelliseen arvoon 
nähden.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisenssejä myöntävää kollektiivista 
hallinnointia harjoittavaa elintä ei saa 
velvoittaa käyttämään palveluntarjoajan 
kanssa sovittuja lisensointiehtoja 
perustana muuntyyppisissä palveluissa 
sovellettaville ehdoille, jos palvelun 
tarjoaja tarjoaa uudentyypistä palvelua, 
joka on ollut yleisön saatavilla alle 
kolmen vuoden ajan.

Or. en



PA\932766FI.doc 9/15 PE508.223v01-00

FI

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Käyttäjien on annettava kollektiivista 
hallinnointia harjoittaville elimille 
määrätyssä tai yhdessä sovitussa 
muodossa ja määräajassa tietoa, jonka 
avulla voidaan tarkasti tutkia 
teoskokoelmien käyttöä.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kollektiivista hallinnointia 
harjoittaville elimille on annettava lupa 
sisällyttää lisensseihin tarkastusoikeus 
kohtuullisin ehdoin, jotta voidaan 
tarkistaa, onko lisenssin määräyksiä 
noudatettu ja tulot ilmoitettu oikein.

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Kollektiivista hallinnointia harjoittavien 
elinten on vastattava lisenssiä hakeville 
henkilöille vähintään 14 päivän kuluessa 
ja ehdotettava lisenssiä 60 päivän sisällä 
asianmukaiset tiedot sisältävän 
lisenssihakemuksen vastaanottamisesta. 
Jos kollektiivista hallinnointia harjoittava 
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elin ei noudata näitä määräaikoja, 
lisenssinhakijalla on oikeus hakea 
ratkaisua riitaan 35, 36 ja 37 artiklan 
mukaisesti ja saada kollektiivista 
hallinnointia harjoittavalta elimeltä 
kohtuullista korvausta riidanratkaisun 
oikeuskuluista. Riidanratkaisun 
lopputulos velvoittaa vain kyseistä 
henkilöä ja kollektiivista hallinnointia 
harjoittavaa elintä ja sitä sovelletaan vain 
verkkopalveluihin.

Or. en

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeudenhaltijoille, jäsenille, muille 
yhteisvalvontajärjestöille ja käyttäjille 
pyynnöstä annettavat tiedot

Oikeudenhaltijoille, jäsenille, muille 
kollektiivista hallinnointia harjoittaville 
elimille ja käyttäjille annettavat tiedot

Or. en

Tarkistus 18
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 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
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Tarkistus 19
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 kollektiivista hallinnointia 
harjoittavan elimen on annettava kenen 
tahansa oikeudenhaltijan tai kollektiivista 
hallinnointia harjoittavan elimen 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

Tarkistus 20
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
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Tarkistus 21
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. 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 
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. Lisäksi sopimuksen on oltava 
yksinoikeudeton. Valtuutuksen saaneen 
kollektiivista hallinnointia harjoittavan
elimen on hallinnoitava kyseisiä verkko-
oikeuksia syrjimättömin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä samoin 
ehdoin ja soveltuvin osin kollektiivista 
hallinnointia harjoittavien elinten välistä 
yhteistyötä oikeuksien hallinnoinnin, 
johtamisen ja lisensoinnin alalla. 
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Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. 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.

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

Or. en

Tarkistus 24
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 kollektiivista 
hallinnointia harjoittavan elimen pyynnön 
esittäneelle elimelle tarjoamasta palvelusta 
veloittama hallinnointipalkkio ei saa ylittää 
pyynnön saaneelle kollektiivista 
hallinnointia harjoittavalle elimelle
pyynnön esittäneen kollektiivista 
hallinnointia harjoittavan elimen
kokoelman hallinnoinnista aiheutuvia 
kohtuullisia kustannuksia, joihin on lisätty 
kohtuullinen voittomarginaali.

Or. en
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Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pyynnön esittäneen 
yhteisvalvontajärjestön on annettava 
pyynnön saaneen yhteisvalvontajärjestön 
käyttöön tiedot omasta 
musiikkikokoelmastaan, jotka tarvitaan 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien monta 
aluetta kattavien lisenssien 
myöntämiseksi. Jos tiedot ovat 
riittämättömiä tai sellaisessa muodossa, 
ettei pyynnön saanut 
yhteisvalvontajärjestö voi täyttää tämän 
osaston vaatimuksia, pyynnön saaneella 
yhteisvalvontajärjestöllä on oikeus 
veloittaa vaatimusten täyttämisestä 
aiheutuvat kohtuulliset kustannukset tai 
sulkea oikeuksien edustamisen 
ulkopuolelle sellaiset teokset, joiden tiedot 
ovat riittämättömiä tai joiden osalta tietoja 
ei voida käyttää.

3. Pyynnön saaneen kollektiivista 
hallinnointia harjoittavan elimen on 
lisensoitava pyynnön esittäneen 
kollektiivista hallinnointia harjoittavan 
elimen teoskokoelma suhteissaan 
käyttäjiin samoin ehdoin kuin sen oma 
kokoelma eikä se voi jättää pyynnön 
esittäneen elimen kokoelmaa pois 
lisensoitujen teosten kokoelmasta ilman 
pyynnön esittäneen elimen suostumusta.

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on määrättävä, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 
toteuttaa asianmukaiset hallinnolliset 
seuraamukset ja toimenpiteet, jos tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
annettuja kansallisia säännöksiä ei ole 
noudatettu, ja varmistettava, että niitä 
sovelletaan. Seuraamusten ja 
toimenpiteiden on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 
asettaa asianmukaisia hallinnollisia 
seuraamuksia ja toimenpiteitä, tai 
vaihtoehtoisesti nimittää tähän 
tarkoitukseen elimiä, jos tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi annettuja 
kansallisia säännöksiä ei ole noudatettu, ja 
varmistettava, että niitä sovelletaan. 
Seuraamusten ja toimenpiteiden on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
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