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JOHDANTO

A) Esittelijän tavoitteet

Ehdotus direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja 
monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten 
voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen:

Ensimmäisen osa-alueen (I, II ja IV osasto) tavoitteena on määrittää tarvittavat toimet sen 
varmistamiseksi, että yhteisvalvontajärjestöt voivat hallinnoida kunnolla tekijänoikeuksia ja 
lähioikeuksia niiden haltijoiden puolesta. Toisen osa-alueen (III osasto ja IV osaston 36 ja 
40 artikla) tavoitteena on helpottaa monta aluetta kattavaa musiikkiteosten oikeuksien 
lisensointia niiden verkkokäyttöä varten. 

Esittelijä on asettanut kolme tavoitetta: Ensisijaisena tavoitteena on suojata paremmin 
esittäjien edut ja turvata kulttuurinen monimuotoisuus Euroopan unionissa. Toiseksi on 
huolehdittava kuluttajien edun nimissä siitä, että yhteisvalvontajärjestöjen ja kaupallisten 
käyttäjien välinen suhde on mahdollisimman selkeä. Edellä mainitut kaksi tavoitetta liittyvät 
direktiivin ensimmäiseen osa-alueeseen. Kolmantena tavoitteena on vahvistaa digitaalisia 
sisämarkkinoita yksinkertaistamalla lisensointia ja alentamalla siihen liittyviä kustannuksia, 
jotta verkkoon syntyisi uusia palveluita ja musiikkiteoksia voitaisiin jakaa useilla alueilla 
samanaikaisesti. 
Esittelijä on kuullut laajalti eri sidosryhmien edustajia ennen työasiakirjan laatimista ja aikoo 
jatkaa tätä työtä myös tulevina kuukausina. Esittelijä aikoo pitää huolen siitä, että kaikkien 
sidosryhmien perustellut huolenaiheet otetaan asianmukaisesti huomioon. Kuten jäljempänä 
osoitetaan, ensimmäisen ja kolmannen tavoitteen yhdistäminen ei ole aina helppoa, joten 
tavoitteiden täytäntöönpanossa on tehtävä valintoja.

B) Jäsenvaltioissa ja eri aloilla sovellettavien käytäntöjen erot: tosiasia, joka on otettava 
huomioon

Yhteisvalvontajärjestöjä perustetaan ja ne toimivat yleensä kansallisesti. Tämä direktiivi on 
ensimmäinen Euroopan unionin säädös, jossa pyritään lähentämään tiettyjä vaatimuksia 
yhteisvalvontajärjestöjen toimintakyvyn varmistamiseksi. Jäsenvaltioissa on siis käytössä 
monenlaisia järjestelmiä ja käytäntöjä. 

Jotta tämä tosiasia voidaan ottaa huomioon, on varmistettava, että direktiivitekstissä säädetyt 
vaatimukset noudattavat toissijaisuusperiaatetta eivätkä estä jäsenvaltioita soveltamasta tai 
hyväksymästä direktiiviä tiukempia sääntöjä hyvän hallinnon ja avoimuuden edistämiseksi 
yhteisvalvontajärjestöissä. Toisin sanoen direktiivillä on taattava vähimmäistason 
yhdenmukaistaminen. Direktiivin ei pidä myöskään horjuttaa esimerkiksi laajennettuun 
kollektiiviseen lisensointiin perustuvien järjestelmien tai muiden kansallisten menetelmien 
kestävyyttä.

Tämän logiikan mukaisesti direktiivin ensimmäistä osa-aluetta sovelletaan kaikilla aloilla 
toimiviin yhteisvalvontajärjestöihin. Näin ollen on varmistettava, että direktiivissä säädetyt 
vaatimukset koskevat musiikkiteollisuuden ohella myös reprograafista kopiointia, 
audiovisuaalisalaa sekä muita aloja.
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Esittelijä haluaa myös tutkia tarkemmin, miten viittaukset niin kutsuttuun 
palveludirektiiviin (direktiivi 2006/123/EY) vaikuttavat.
Yleisten huomioiden jälkeen esittelijä esittää yksityiskohtaisempia huomioita joistakin 
direktiiviehdotuksen erityiskohdista, jotta kaikki kolme tavoitetta tulisivat täysimääräisesti 
toteutettua.

Ensimmäinen tavoite: esittäjien etujen suojaaminen ja kulttuurisen monimuotoisuuden 
turvaaminen 

Jotta tekijänoikeuksien haltijoiden edut voitaisiin suojata, yhteisvalvontajärjestöjen toimintaa 
on parannettava varmistamalla, että jäsenten etuja kunnioitetaan, sekä lisäämällä 
tekijänoikeustulojen hallinnoinnin avoimuutta. Näillä toimenpiteillä voitaisiin varmistaa 
tulojen jakautuminen asianmukaisesti siten, että niistä hyötyvät kaikki tekijät eivätkä 
pelkästään kaupallisesti menestyneet tekijät. Näin voitaisiin turvata myös kulttuurinen 
monimuotoisuus.

Esittelijä esittää seuraavia täsmennyksiä:

Ensinnäkin on muutettava 3 artiklan a alakohdassa annettua yhteisvalvontajärjestön 
määritelmää. On varmistettava esimerkiksi se, että yhteisvalvontajärjestöjen alaisuudessa 
toimiviin tytäryhteisöihin sovelletaan samantasoisia vaatimuksia.

Esittelijä on myös sitä mieltä, ettei ehdotuksessa ole huomioitu riittävän hyvin markkinoiden 
todellista tilannetta tai sitä, että markkinoilla toimii kaupallisia yrityksiä tai agentteja, jotka 
harjoittavat samanlaista oikeuksien hallinnointitoimintaa kuin yhteisvalvontajärjestöt ja 
kilpailevat siten yhteisvalvontajärjestöjen kanssa. Kyseisiin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin 
henkilöihin on sovellettava vaatimuksia, joissa on huomioitu kyseisten toimijoiden 
erityispiirteet.

Vapaus valtuuttaa valitsemansa yhteisvalvontajärjestö valvomaan oikeuksiaan ja vapaus 
lakkauttaa tuo valtuutus kohtuullisen irtisanomisajan kuluessa ovat tärkeitä periaatteita, joilla 
vahvistetaan oikeudenhaltijoiden oikeuksia (5 artikla). Esittelijä tukee tätä säännöstä mutta 
esittää siitä kaksi huomiota: Ensinnäkään noita kahta periaatetta ei pidä soveltaa 
kohtuuttoman tiukasti. Jotta kaikkien tekijöiden oikeudet voitaisiin suojata, on vältettävä 
tilanne, jossa hyvin kuuluisat esittäjät lakkauttavat valtuutuksen sellaisen oikeuden osalta, 
jonka hallinnointi on edullisinta, ja säilyttävät valtuutuksen vain hankalammin hallinnoitavien 
oikeuksien osalta. Tällainen toiminta voisi jopa vaarantaa yhteisvalvontajärjestöjen 
mahdollisuudet toimia tehokkaasti1. Toiseksi oikeuksien hajanaisuuden lisääntyminen voisi 
hankaloittaa kokoelmien yhdistämistä, jota ilman monta aluetta ja monta kokoelmaa kattavien 
oikeuksien lisensointi ei kuitenkaan onnistu. Kuten johdannossa todettiin, eri tavoitteiden 
välillä on tehtävä valintoja.

Yleisesti ottaen esittelijä kannattaa ensisijaisesti lisensointia koskevia yksinoikeussopimuksia. 
Hän on kuitenkin tietoinen siitä, että joillain aloilla, kuten audiovisuaalialalla, yksinoikeuden 

                                               
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-127/73, BRT/Sabam. Katso myös samaan asiaan liittyvä 
päätös COMP/C2/37.219 Banghalter & Homen Christo v Sacem, tehty 12. elokuuta 2002.
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on katettava kaikki yhtä jakelukanavaa koskevat oikeudet. Valtuutuksen antaminen 
yksinoikeudella suojaa samalla suurinta osaa tekijöistä sekä kaupallisia käyttäjiä. Itse asiassa 
se lisää oikeusvarmuutta kaupallisten käyttäjien näkökulmasta ja alentaa riskiä, että samojen 
oikeuksien käytöstä joutuisi maksamaan monta kertaa.

Esittelijä tukee säännöksiä, joilla kannustetaan oikeudenhaltijoita osallistumaan aktiivisesti
yhteisvalvontajärjestöjen toimintaan ja valvontaan. Jäsenten yleiskokouksella on 
luonnollisesti oltava keskeinen asema päätöksenteossa kansallisesti toimivien 
yhteisvalvontajärjestöjen organisaatiossa sovellettavan mallin mukaisesti1. Hyvä hallintotapa 
tarkoittaa myös nopeaa päätöksentekoa. Näin ollen jotkut päätökset on voitava antaa 
valvontatoiminnosta vastaavan elimen tehtäväksi. Jos yhteisvalvontajärjestöön kuuluvat 
oikeudenhaltijat edustavat eri luokkia, eturistiriidat on vältettävä varmistamalla, että eri 
luokkiin kuuluvat jäsenet ovat edustettuina tasapuolisesti ja tasapainoisesti. Hallinnon 
parantaminen edellyttää, että eri luokkien välinen tasapaino näkyy myös 
yhteisvalvontajärjestöjen organisaatiossa ja toiminnassa. Siksi direktiiviehdotukseen on 
tehtävä joitakin tarkennuksia esimerkiksi 7 artiklan 8 kohtaan, jonka mukaan jokaisella 
jäsenellä on oikeus nimetä "toinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö" osallistumaan 
yleiskokoukseen ja äänestämään siellä nimissään. Jäsenten pitäisi voida nimetä edustajikseen 
vain samaan luokkaan kuuluvia henkilöitä. 

Tekijänoikeustulojen hallinnointia koskeva 10 artikla on epäilemättä yksi tärkeimmistä 
säännöksistä, joilla pyritään suojaamaan tekijöiden edut. Jaettavaksi tarkoitettujen summien 
sijoittaminen on yleinen käytäntö yhteisvalvontajärjestöjen keskuudessa. Käytäntö ei sinänsä 
ole huono, jos sijoituksista päätetään avoimesti toimivaltaisissa elimissä ja kyseinen 
yhteisvalvontajärjestö toimii vastuullisesti. Esittelijä katsoo kuitenkin, että sijoituksista 
saatavat tuotot on kohdennettava ensisijaisesti jäsenille. Yhteisvalvontajärjestöillä pitäisi olla 
oikeus osoittaa tuotot hallintokuluihin vasta yhteisvalvontajärjestön jäsenten yleiskokousta 
kuultuaan ja sillä ehdolla, että yleiskokouksen enemmistö hyväksyy tämän. 

Oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien jakamiseen liittyen esittelijä aikoo tutkia, voitaisiinko 
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ("Yhteisvalvontajärjestön on jaettava ja 
maksettava määrät 12 kuukauden kuluessa sen tilivuoden lopusta, jona tekijänoikeustulot 
perittiin.") lyhentää. Ehdotuksen 12 artiklan 2 kohdan nykymuotoilun mukaan 
yhteisvalvontajärjestöt voivat päättää itse sellaisten määrien käytöstä, joita ei ole voitu jakaa 
viiden vuoden kuluessa tulojen perimisestä, koska oikeudenhaltijoita ei ole kyetty 
paikallistamaan. Kohtaa on muutettava niin, että siinä säädetään tarkasti kyseisten määrien 
käytöstä.

Jotta yhteisvalvontajärjestöt voisivat hoitaa esimerkiksi tekijänoikeustulojen jakamiseen 
liittyvät velvollisuutensa, kaupallisten käyttäjien on toimitettava niille viipymättä kaikki 
hyödylliset tiedot. Näin ollen esittelijä pahoittelee, ettei ehdotuksen 18 artiklassa aseteta 
kaupallisille käyttäjille minkäänlaisia velvollisuuksia suhteessa yhteisvalvontajärjestöihin.

                                               
1 Joissakin jäsenvaltioissa 8 artiklassa tarkoitetusta valvontatoiminnosta vastaa hallintoneuvosto. Direktiivissä ei 
pidä edellyttää erityisen elimen perustamista.
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Toinen tavoite: huolehtiminen kuluttajien edun nimissä siitä, että 
yhteisvalvontajärjestöjen ja kaupallisten käyttäjien välinen suhde on mahdollisimman 
selkeä 

Riippumatta III osaston säännöksistä, jotka koskevat vain musiikkiteosten verkko-oikeuksia, 
joitakin II ja IV osaston artikloita on täsmennettävä, tarkistettava ja täydennettävä, jotta 
yhteisvalvontajärjestöjen ja kaupallisten käyttäjien välinen suhde lisenssien myöntämisessä 
olisi mahdollisimman selkeä.

Esittelijä toteaa, että yhteisvalvontajärjestöjen ja kaupallisten käyttäjien väliset konfliktit ovat 
ihan yhtä yleisiä maissa, joissa yhteisvalvontajärjestöiltä edellytetään ennakkolupaa (prior 
authorisation) tai joissa sovelletaan velvollisuutta tehdä sopimus yhteisvalvontajärjestön 
kanssa. Oikeuksien lisensointia koskevalla 15 artiklalla on tässä yhteydessä aivan erityinen 
merkitys.

Ehdotuksen 15 artiklan 2 kohdassa säädetään lisensoinnin tariffeista. Kohdan tämänhetkinen 
muotoilu aiheuttaa ennemminkin ongelmia kuin antaa vastauksia. Yhtäältä vapaaehtoiseen 
lisensointiin liittyvä käsite "oikeuksien taloudellinen arvo" ei noudata täysin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä. Siksi se on epämääräinen ja aiheuttaa hämmennystä. Lisäksi 
yhteisvalvontajärjestöjen pitäisi ilmoittaa julkisesti tariffipolitiikastaan. Esittelijä katsoo, että 
tariffipolitiikan on perustuttava objektiivisiin, selkeisiin ja avoimiin kriteereihin, jotka 
julkistetaan aina ennen neuvotteluiden aloittamista ja hyväksytetään mahdollisesti 
39 artiklassa tarkoitetuilla toimivaltaisilla viranomaisilla. Tariffipolitiikan julkistamisen ei 
pitäisi rajoittaa yhteisvalvontajärjestöjen mahdollisuutta ehdottaa kaupallisille käyttäjille 
erilaisia tariffeja esimerkiksi uuden liiketoimintamallin yhteydessä. Toisaalta oikeuksien 
lisensointi ei välttämättä ole kaikissa tapauksissa vapaaehtoista. Näin ollen jäsenvaltioille on 
selväsanaisesti annettava mahdollisuus määrittää tariffit lainsäädännössä. 

Yhteisvalvontajärjestöjen pitäisi myös vastata kohtuullisen ajan kuluessa kaupallisten 
käyttäjien lisensointia koskeviin pyyntöihin. 

Riitojen ratkaisussa esittelijä korostaa vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä, jotta riidat 
voitaisiin ratkaista kohtuullisessa määräajassa ja kustannukset pysyisivät kohtuullisina. 
Esittelijä tutkii erilaisia vaihtoehtoja tähän liittyvien säännösten täydentämiseksi. 
Riitatapauksissa pitää myös määrittää sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin, jos 
riidan osapuolet eivät asu samassa jäsenvaltiossa. On myös täsmennettävä, ettei direktiivissä 
velvoiteta jäsenvaltioita luomaan uusia tuomioistuimia tätä varten. 

Ehdotuksen 39 artiklassa viitataan toimivaltaisiin viranomaisiin, jotka vastaavat jokaisessa 
jäsenvaltiossa direktiivin soveltamisen valvonnasta. Jäsenvaltioita ei pidä velvoittaa 
perustamaan uusia valvontaviranomaisia. Kyseisten viranomaisten on kuitenkin oltava 
riittävän riippumattomia, niillä on oltava käytössään riittävä henkilöstö ja rahoitus ja niiden on 
valvottava yhteisvalvontajärjestöjen toimintaa tehokkaasti.

Kolmas tavoite: digitaalisten markkinoiden vahvistaminen unionin kansalaisten hyväksi

Direktiiviehdotuksen III osasto koskee ainoastaan musiikkiteosten verkko-oikeuksia. 
Esittelijä tukee Euroopan komission päätöstä rajoittaa ehdotuksen toinen osa-alue koskemaan 
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vain musiikkiteollisuutta. Muiden alojen, kuten vaikkapa audiovisuaalialan, rakenteet ja 
tarpeet ovat täysin erilaisia, joten niitä varten on tarvittaessa tehtävä erilliset aloitteet. 
Esittelijä ehdottaa, että yleisradioyritykset jätetään kokonaisuudessaan direktiivin III osaston 
soveltamisalan ulkopuolelle yhdistettyjen musiikkiteosten käytön osalta (33 artikla). Toisin 
kuin verkkopalveluja tarjoavat toimijat yleisradioyhtiöt pyrkivät toimimaan enimmäkseen
läheisyyden periaatetta noudattaen.

Esittelijä on aina ollut sitä mieltä, että sisämarkkinoilla ei suinkaan ole hankalinta saada 
monta aluetta kattavia lisenssejä; kaikkein hankalinta on maailmanlaajuisten kokoelmien 
yhdistäminen siten, että monta aluetta ja monta kokoelmaa kattava oikeuksien lisensointi 
voitaisiin hoitaa yhden tai useamman "palvelupisteen" kautta.

Kilpailusäännöt estävät yhden asiointipisteen (one stop shop) käyttöönoton EU:ssa. 
Laajennettuja lisenssejä koskevan mekanismin käyttöönotto ja alkuperämaaperiaatteen 
soveltaminen1 ei myöskään ratkaise kaupallisten käyttäjien suurinta huolenaihetta, joka liittyy 
kokoelmien yhdistämiseen. Paras ratkaisu näyttäisi olevan se, että vain tietyt 
yhteisvalvontajärjestöt voivat myöntää monta aluetta kattavia lisenssejä (21 artikla) ja että ne 
velvoitetaan edustamaan myös muita yhteisvalvontajärjestöjä monta aluetta kattavien 
oikeuksien lisensoinnissa (29 artikla).

Esittelijän ja sidosryhmien2 välisissä laaja-alaisissa keskusteluissa on käynyt ilmi, että 
sidosryhmien keskuudessa uskotaan vakaasti maailmanlaajuisen kokoelmatietokannan 
(Global Repertoire Database) toteutumiseen. On päivänselvää, että täsmällisen, kattavan ja 
ajantasaisen tietokannan käyttöönotto helpottaisi monta aluetta ja monta kokoelmaa kattavien 
oikeuksien lisensointia. 

Kuten edellä todettiin, direktiivin eri tavoitteiden välillä on tehtävä valintoja, koska ne 
saattavat olla ristiriidassa keskenään. Tähän liittyen jotkut sidosryhmät ovat kertoneet 
pelkäävänsä, että kokoelmien yhdistäminen ja keskitettyjen asiointipisteiden mahdollinen 
perustaminen suosisi vain angloamerikkalaista kokoelmaa ja heikentäisi siten paikallisten 
kokoelmien asemaa sekä kulttuurista monimuotoisuutta. Esittelijä aikoo kiinnittää tähän 
asiaan aivan erityistä huomiota. 

On kuitenkin todettava, että Euroopassa toimii tällä hetkellä yli 250 musiikkipalveluja 
tarjoavaa verkkosivustoa, joista juuri mikään ei ole rajoittanut tarjontaansa 
angloamerikkalaiseen kokoelmaan3. Lisäksi kaikki kuulemisiin osallistuneet 
verkkomusiikkipalveluita tarjoavat toimijat katsoivat tarvitsevansa maailmanlaajuista 
kokoelmaa tai hyvin monipuolista kokoelmaa aloittaakseen kyseisten palvelujen tarjoamisen.

Esittelijä pyrkii varmistamaan direktiivin eri tavoitteiden välisen tasapainon myös 
huolehtimalla aivan erityisesti siitä, että 29 artiklassa säädetty siirtovelvollisuus (niin kutsuttu 
must carry -velvollisuus) muotoillaan uudelleen, jotta se kunnioittaa täysimääräisesti 
kulttuurisen monimuotoisuuden turvaamista koskevaa tavoitetta. Monta aluetta kattavia 
                                               
1 Sama pätee direktiiviin 93/83/ETY tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse 
tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen 
yhteensovittamisesta.
2 Mukana yhteisvalvontajärjestöjä, julkaisijoita ja kaupallisia käyttäjiä.
3 http://www.pro-music.org/index.php
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lisenssejä myöntävä yhteisvalvontajärjestö voitaisiin mahdollisesti myös velvoittaa 
edistämään ja rahoittamaan kulttuurista monimuotoisuutta niissä jäsenvaltioissa, joiden 
kokoelmia se edustaa.


