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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta 
musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0372),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 50 artiklan 2 kohdan g alakohdan sekä 53 ja 62 artiklan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0183/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Ranskan senaatin, Luxemburgin edustajainhuoneen, Puolan parlamentin 
alahuoneen ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden 
mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen 
kaupan valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 44, 15.2.2013, s. 104.
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Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla 
suojatun sisällön ja oheispalvelujen, kuten 
kirjojen, audiovisuaalisten tuotantojen ja 
äänitetyn musiikin, levittäminen edellyttää, 
että tekijänoikeuden ja lähioikeuksien eri 
haltijat, kuten tekijät, tuottajat ja julkaisijat, 
lisensoivat oikeutensa. Tavallisesti 
oikeudenhaltijat voivat valita, 
hallinnoidaanko heidän oikeuksiaan 
erikseen vai kollektiivisesti. 
Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hallinnointiin sisältyvät lisenssien 
myöntäminen käyttäjille, lisenssiensaajia 
koskevat tarkastukset ja oikeuksien käytön 
seuranta, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
täytäntöönpano, oikeuksien 
hyödyntämisestä saatavien 
tekijänoikeustulojen periminen ja 
oikeudenhaltioille kuuluvien määrien 
maksaminen.

Or. fr
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Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 167 artiklassa 
edellytetään, että unioni ottaa kulttuuriin 
liittyvät näkökohdat huomioon 
toiminnassaan ja myötävaikuttaa siihen, 
että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista 
monimuotoisuutta ja korostaen samalla 
niiden yhteistä kulttuuriperintöä. 
Yhteisvalvontajärjestöillä on tärkeä osa 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
edistämisessä ja turvaamisessa. 
Yhteisvalvontajärjestöjen avulla 
oikeudenhaltijat saavat tuloja käytöstä, 
jota he eivät voisi ohjata tai valvoa itse, 
myös kotimaansa ulkopuolisilla 
markkinoilla. Niillä on myös tärkeä 
yhteiskunnallinen ja kulttuurinen rooli 
kulttuuri-ilmaisujen monimuotoisuuden 
edistäjinä, koska niiden avulla myös 
pienimuotoisimmat ja vähemmän suositut 
teokset voivat päästä markkinoille.

Or. fr

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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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.

Or. fr

Perustelu

Tällä direktiivillä pyritään parantamaan yhteisvalvontajärjestöjen toimintaa ja avoimuutta 
sekä helpottamaan monta aluetta kattavien lisenssien myöntämistä. Näin ollen tässä tekstissä 
ei pidä käsitellä mitään direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeutta soveltaa tai 
hyväksyä direktiivin II osastossa säädettyä 
tasoa tiukempia sääntöjä hyvän hallinnon 
ja avoimuuden edistämiseksi 
yhteisvalvontajärjestöissä.

Or. fr

Perustelu

Kyseessä on ensimmäinen lainsäädäntöehdotus tästä asiasta. Toissijaisuusperiaatteen nojalla 
jäsenvaltioiden on voitava hyväksyä tiukemmat säännöt yhteisvalvontajärjestöjen hallinnosta 
ja avoimuudesta.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)



PR\934456FI.doc 9/64 PE510.562v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Tällä direktiivillä ei vaikuteta 
oikeuksien hallinnointia koskeviin 
jäsenvaltioiden järjestelyihin, kuten 
laajennettuihin kollektiivisiin lisensseihin 
taikka oikeudenhaltijoiden edustusta tai 
oikeuksien siirtoa koskeviin oikeudellisiin 
olettamiin, sillä edellytyksellä että kyseiset 
järjestelyt ovat yhteensopivia unionin 
oikeuden kanssa ja unionin ja sen 
jäsenvaltioiden kansainvälisten 
velvoitteiden kanssa.

Or. fr

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 c) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
työnantajien ja työntekijöiden 
yhdistymisvapautta, heidän vapauttaan 
perustaa valintansa mukaisia 
ammattijärjestöjä ja ammattialan 
järjestöjä etujensa puolustamiseksi eikä 
heidän vapauttaan neuvotella ja tehdä 
työehtosopimuksia kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Sen varmistamiseksi, että 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat 
voivat hyötyä täysin sisämarkkinoista 

Poistetaan.
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heidän oikeuksiensa kollektiivisessa 
hallinnoimisessa ja että heidän 
vapauttaan käyttää oikeuksiaan ei 
rajoiteta kohtuuttomasti, on tarpeen 
huolehtia asianmukaisten takeiden 
sisällyttämisestä yhteisvalvontajärjestöjen 
peruskirjoihin. Lisäksi direktiivin 
2006/123/EY mukaisesti 
yhteisvalvontajärjestöt eivät 
hallinnointipalvelujaan tarjotessaan saisi 
suoraan tai välillisesti syrjiä 
oikeudenhaltijoita heidän 
kansalaisuutensa, asuinpaikkansa tai 
sijoittautumispaikkansa perusteella.

Or. fr

Perustelu

Tällä direktiivillä pyritään parantamaan yhteisvalvontajärjestöjen toimintaa ja avoimuutta 
sekä helpottamaan monta aluetta kattavien lisenssien myöntämistä. Näin ollen tässä tekstissä 
ei pidä käsitellä mitään direktiivin 2006/123/EY soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vapaus tarjota ja ottaa vastaan 
kollektiivisia hallinnointipalveluja 
kansallisten rajojen yli edellyttää, että 
oikeudenhaltijat voivat vapaasti valita, 
mikä yhteisvalvontajärjestö hallinnoi 
niiden oikeuksia (kuten oikeuksia julkiseen 
esittämiseen ja yleisradiointiin) tai tiettyyn 
luokkaan kuuluvia oikeuksia (kuten teosten 
vuorovaikutteinen välittäminen yleisölle) 
edellyttäen, että yhteisvalvontajärjestö 
hallinnoi jo tällaisia oikeuksia tai tiettyyn 
luokkaan kuuluvia oikeuksia. Tämä 
merkitsee sitä, että oikeudenhaltijat voivat 
helposti peruuttaa 
yhteisvalvontajärjestöltä oikeutensa tai 
tiettyyn luokkaan kuuluvat oikeutensa ja 
uskoa tai siirtää osan tai kaikki niistä 
toiselle yhteisvalvontajärjestölle tai 

(9) Vapaus tarjota ja ottaa vastaan 
kollektiivisia hallinnointipalveluja 
kansallisten rajojen yli edellyttää, että 
oikeudenhaltijat voivat vapaasti valita, 
mikä yhteisvalvontajärjestö hallinnoi 
niiden oikeuksia (kuten oikeuksia julkiseen 
esittämiseen ja yleisradiointiin) tai tiettyyn 
luokkaan kuuluvia oikeuksia (kuten teosten 
vuorovaikutteinen välittäminen yleisölle) 
edellyttäen, että yhteisvalvontajärjestö 
hallinnoi jo tällaisia oikeuksia tai tiettyyn 
luokkaan kuuluvia oikeuksia. 
Yhteisvalvontajärjestöjen jäsenten 
yleiskokouksessa olisi määritettävä 
oikeudet, oikeuksien luokat, teokset, 
teostyypit ja muu aineisto, joita voidaan
hallinnoida. Yleiskokouksen päätöksessä 
olisi otettava huomioon 
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toiselle yhteisölle riippumatta 
yhteisvalvontajärjestön tai 
oikeudenhaltijan asuinjäsenvaltiosta tai 
kansalaisuudesta. Erityyppisiä teoksia ja 
muuta aineistoa, kuten kirjallisia, 
musiikki- tai valokuvateoksia, 
hallinnoivien yhteisvalvontajärjestöjen 
olisi niin ikään mahdollistettava tämä 
joustavuus oikeudenhaltijoille 
erityyppisten teosten ja muun aineiston 
hallinnoinnissa. Yhteisvalvontajärjestöjen 
olisi ilmoitettava oikeudenhaltijoille tästä 
valinnanmahdollisuudesta ja 
huolehdittava siitä, että he voivat käyttää 
sitä mahdollisimman helposti. Tämä 
direktiivi ei saisi rajoittaa 
oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia 
hallinnoida oikeuksiaan erikseen, myös 
muuta kuin kaupallista käyttöä varten.

oikeudenhaltijoiden henkilökohtainen 
vapaus määrätä teoksistaan ja valita 
vapaasti, mikä yhteisvalvontajärjestö 
hallinnoi niiden oikeuksia, asianomaisen 
kulttuurialan erityispiirteet sekä 
tarvittavat oikeudenhaltijan sitoumukset, 
mikä mahdollistaa, että 
yhteisvalvontajärjestö voi hoitaa 
tehtävänsä tehokkaasti. Tämä direktiivi ei 
saisi rajoittaa oikeudenhaltijoiden 
mahdollisuuksia hallinnoida oikeuksiaan 
erikseen, myös muuta kuin kaupallista 
käyttöä varten.

Or. fr

Perustelu

On kunnioitettava periaatetta, jonka mukaan oikeudenhaltijoilla on henkilökohtainen vapaus 
valita, mikä yhteisvalvontajärjestö hallinnoi niiden oikeuksia. Tämä vapaus ei kuitenkaan saa 
myötävaikuttaa oikeuksien suurempaan hajaantumiseen. Lisäksi direktiivin II osastoa 
sovelletaan kaikilla aloilla, joten tämän vuoksi on otettava huomioon asianomaisen 
kulttuurialan erityispiirteet.

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

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Oikeudenhaltijoiden valtuutusta ei 
edellytetä, jos kansallisessa 
lainsäädännössä säädetään 
yhteisvalvonnasta.

Or. fr

Perustelu

Eräissä kansallisissa lainsäädännöissä säädetään tiettyjen oikeuksien tai tiettyyn luokkaan 
kuuluvien oikeuksien yhteisvalvonnan pakollisuudesta. Direktiivissä on otettava tällaiset 
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käytännöt huomioon. Näissä tapauksissa oikeudenhaltijoiden valtuutusta ei voida edellyttää.

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Oikeudenhaltijoilla pitäisi olla 
mahdollisuus ottaa helposti 
yhteisvalvontajärjestöltä pois oikeutensa 
tai tiettyyn luokkaan kuuluvat oikeutensa 
ja uskoa tai siirtää ne osittain tai 
kokonaan toiselle yhteisvalvontajärjestölle 
tai toiselle yhteisölle riippumatta 
yhteisvalvontajärjestön tai 
oikeudenhaltijan asuinjäsenvaltiosta tai 
kansalaisuudesta. Oikeudenhaltijat eivät 
saisi käyttää tätä oikeutta kohtuuttomalla 
tavalla eivätkä myöskään siten, että 
vaarannetaan kyseessä olevan 
yhteisvalvontajärjestön mahdollisuudet 
toimia tehokkaasti. Erityyppisiä teoksia ja 
muuta aineistoa, kuten kirjallisia, 
musiikki- tai valokuvateoksia, 
hallinnoivien yhteisvalvontajärjestöjen 
olisi niin ikään mahdollistettava tämä 
joustavuus oikeudenhaltijoille 
erityyppisten teosten ja muun aineiston 
hallinnoinnissa. Yhteisvalvontajärjestöjen 
olisi ilmoitettava oikeudenhaltijoille tästä 
valinnanmahdollisuudesta ja 
huolehdittava siitä, että he voivat käyttää 
sitä mahdollisimman helposti. Tämä 
direktiivi ei saisi rajoittaa 
oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia 
hallinnoida oikeuksiaan erikseen, myös 
muuta kuin kaupallista käyttöä varten.

Or. fr

Perustelu

Perumisoikeus on säilytettävä. Kuitenkin, kuten Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, 
ei pidä vaarantaa yhteisvalvontajärjestöjen tehtävää eli kaikkien sen jäsenten etujen suojelua.
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Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jäsenten olisi voitava osallistua 
yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoinnin 
seurantaan. Yhteisvalvontajärjestöjen olisi 
tätä varten otettava käyttöön 
organisaatiorakenteensa kannalta sopiva 
valvontatoiminto ja annettava jäsentensä 
olla edustettuina toimintoa harjoittavassa 
elimessä. Kansallisen lainsäädännön 
mukaan valvontatoiminnosta huolehtivan 
elimen olisi oltava joko erityiselin, kuten 
valvontaneuvosto, tai hallintoneuvosto.

Or. fr

Tarkistus 12
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 
oikeudenhaltijoiden palkkioiden 
varmistamiseksi. Yhteisvalvontajärjestöjen 
ja käyttäjien olisi sen vuoksi käytävä 
lisenssineuvottelut vilpittömässä mielessä 
ja sovellettava objektiivisin perustein 
määritettyjä tariffeja.

(18) Tasapuoliset ja syrjimättömät
lisensointiehdot ja oikeuksien käyttöä 
koskevat ehdot ovat erityisen tärkeitä sen 
varmistamiseksi, että käyttäjät voivat 
käyttää oikeuksiaan teoksiin ja muuhun 
suojattuun aineistoon, jonka oikeuksia 
yhteisvalvontajärjestö edustaa, sekä 
oikeudenhaltijoiden palkkioiden 
varmistamiseksi. Koska Euroopan 
unionin tuomioistuin on useaan otteeseen 
ottanut kantaa oikeuksien käytöstä 
maksettavaan palkkioon, tällainen 
oikeuskäytäntö olisi kodifioitava.
Yhteisvalvontajärjestöjen ja käyttäjien olisi 
käytävä lisenssineuvottelut vilpittömässä 
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mielessä. Yhteisvalvontajärjestöjen olisi 
viipymättä vastattava käyttäjien 
pyyntöihin ja ilmoitettava tiedot, jotka 
ovat olennaisen tärkeitä lisensointiehtojen 
tarjoamiseksi. Yhteisvalvontajärjestöjen 
pitäisi tarjota lisenssin myöntämistä 
kohtuullisessa ajassa, jonka pitäisi olla 
vähemmän kuin 90 päivää pyynnön 
vastaanottamispäivästä tai 
yhteisvalvontajärjestön pyytämien tietojen 
vastaanottamispäivästä. Tariffien pitäisi 
olla asianmukaisia ja laskettu
objektiivisin perustein, joissa kuvastuu 
erityisesti oikeuksien käytön luonne, 
laajuus ja arvo liiketoiminnassa. Nämä 
perusteet olisi toimitettava viipymättä 
asianomaiselle käyttäjälle.

Or. fr

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että palkkioita (tariffeja) koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö kodifioidaan suojeltujen oikeuksien käytön osalta. Lisäksi esittelijä ehdottaa, 
että osapuolten välisiä neuvotteluja rajataan asettamalla määräajat, joiden avulla 
nopeutetaan ja helpotetaan lisenssien myöntämistä.

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Yhteisvalvontajärjestöjen tehtävän 
helpottamiseksi käyttäjien olisi 
toimitettava kohtuullisessa määräajassa 
tiedot oikeuksien käytöstä, oikeuksien 
luokista, teoksista, teosten luokista tai 
muusta aineistosta, jota 
yhteisvalvontajärjestöt edustavat.

Or. fr
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Tarkistus 14
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. Nämä 
raportit olisi voitava julkaista kiinteänä 
osana asiakirjaa, kuten tilinpäätöstä, tai 
erikseen. 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.

Or. fr

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komission suosituksella 2005/737/EY 
edistettiin uutta sääntely-ympäristöä, joka 
soveltuu unionin tasolla paremmin 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hallinnointiin laillisten 
verkkomusiikkipalvelujen tarjoamiseksi. 
Musiikkiteosten verkkokäytön aikakautena 
kaupalliset käyttäjät tarvitsevat 
lisensointipolitiikan, joka soveltuu 

(23) Komission suosituksella 2005/737/EY 
edistettiin uutta sääntely-ympäristöä, joka 
soveltuu unionin tasolla paremmin 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hallinnointiin laillisten 
verkkomusiikkipalvelujen tarjoamiseksi. 
Musiikkiteosten verkkokäytön aikakautena 
kaupalliset käyttäjät tarvitsevat 
lisensointipolitiikan, joka soveltuu 
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verkkoympäristön aika- ja 
paikkariippumattomuuteen ja joka kattaa 
monen maan alueen. Suositus on 
kuitenkin luonteeltaan vapaaehtoinen, 
eikä sen avulla ole voitu riittävästi 
kannustaa laajaa musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisensointia monen 
maan alueella eikä vastata erityisiin 
vaatimuksiin, joita monen maan alueen 
kattavaan lisensointiin liittyy.

verkkoympäristön aika- ja 
paikkariippumattomuuteen ja joka kattaa 
monen maan alueen. Suosituksen avulla ei 
ole kuitenkaan voitu riittävästi kannustaa 
laajaa musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisensointia monen maan alueella eikä 
vastata erityisiin vaatimuksiin, joita monen 
maan alueen kattavaan lisensointiin liittyy.

Or. fr

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Yhteisvalvontajärjestöjen tarjoamaa 
monta aluetta kattavaa lisensointia 
koskevien sääntöjen tavoitteet ja tehokkuus 
vaarantuisivat laajalti, jos oikeudenhaltijat 
eivät pystyisi käyttämään oikeuksiaan 
myöntää monta aluetta kattavia lisenssejä 
johtuen siitä, että yhteisvalvontajärjestö, 
jonka haltuun he ovat antaneet oikeutensa, 
ei myönnä tai tarjoa monta aluetta kattavia 
lisenssejä eikä halua valtuuttaa tähän toista 
yhteisvalvontajärjestöä. Tämän vuoksi on 
tärkeää huolehtia siitä, että oikeudenhaltijat 
voivat näissä olosuhteissa käyttää oikeutta 
myöntää verkkopalvelujen tarjoajien 
tarvitsemia monta aluetta kattavia 
lisenssejä joko itse tai jonkin toisen 
osapuolten tai osapuolten välityksellä 
ilman, että heidän tarvitsee peruuttaa
yhteisvalvontajärjestöltä sen haltuun 
uskomiaan oikeuksia.

(32) Yhteisvalvontajärjestöjen tarjoamaa 
monta aluetta kattavaa lisensointia 
koskevien sääntöjen tavoitteet ja tehokkuus 
vaarantuisivat laajalti, jos oikeudenhaltijat 
eivät pystyisi käyttämään oikeuksiaan 
myöntää monta aluetta kattavia lisenssejä 
johtuen siitä, että yhteisvalvontajärjestö, 
jonka haltuun he ovat antaneet oikeutensa, 
ei myönnä tai tarjoa monta aluetta kattavia
lisenssejä eikä halua valtuuttaa tähän toista 
yhteisvalvontajärjestöä. Tämän vuoksi on 
tärkeää huolehtia siitä, että oikeudenhaltijat 
voivat näissä olosuhteissa käyttää oikeutta 
myöntää verkkopalvelujen tarjoajien 
tarvitsemia monta aluetta kattavia 
lisenssejä joko itse tai jonkin toisen 
osapuolen tai osapuolten välityksellä 
lakkauttamalla valtuutus, jonka ne ovat 
myöntäneet oikeuksien hallinnointiin tai 
ottamalla yhteisvalvontajärjestöltä pois sen 
haltuun uskomansa oikeudet.

Or. fr

Perustelu

On säilytettävä mahdollisuus antaa valtuutus yksinoikeudella.
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Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Verkkomarkkinoiden vuoksi tietojen 
saantia ja käsittelyä, laskutusta ja 
maksamista koskevia keskeisiä velvoitteita 
tulee soveltaa myös mahdollisiin kokonaan 
tai osittain yhteisvalvontajärjestön 
omistuksessa oleviin yhteisöihin, jotka 
tarjoavat tai myöntävät monta aluetta 
kattavia musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä.

(33) Verkkomarkkinoiden vuoksi monta 
aluetta kattavaa lisensointia, tietojen 
saantia ja käsittelyä, laskutusta ja 
maksamista samoin kuin 
yhteisvalvontajärjestöjen välisiä, monta
aluetta kattavaa lisensointia koskevia 
sopimuksia, velvoitteita edustaa toista 
yhteisvalvontajärjestöä sekä pääsyä monta 
aluetta kattavan lisensoinnin piiriin
koskevia keskeisiä velvoitteita tulisi
soveltaa myös mahdollisiin suoraan tai 
epäsuorasti yhteisvalvontajärjestön 
omistuksessa taikka kokonaan tai osittain
sen valvonnassa oleviin yhteisöihin, jotka 
tarjoavat tai myöntävät monta aluetta 
kattavia musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä.

Or. fr

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) On tarpeen varmistaa, että tämän 
direktiivin nojalla annetut kansalliset 
säännökset pannaan täytäntöön 
tehokkaasti. Yhteisvalvontajärjestöjen olisi 
tarjottava jäsentensä käyttöön erityiset 
menettelyt valitusten käsittelyä ja riitojen 
ratkaisua varten. Näiden menettelyjen olisi 
oltava myös muiden 
yhteisvalvontajärjestön edustamien 
oikeudenhaltijoiden käytössä. On myös 
aiheellista varmistaa, että jäsenvaltioilla on 
riippumattomat, puolueettomat ja 

(36) On tarpeen varmistaa, että tämän 
direktiivin nojalla annetut kansalliset 
säännökset pannaan täytäntöön 
tehokkaasti. Yhteisvalvontajärjestöjen olisi 
tarjottava jäsentensä käyttöön erityiset 
menettelyt valitusten käsittelyä ja riitojen 
ratkaisua varten. Näiden menettelyjen olisi 
oltava myös muiden 
yhteisvalvontajärjestön edustamien 
oikeudenhaltijoiden käytössä samoin kuin 
sellaisen yhteisvalvontajärjestön käytössä, 
jonka puolesta se hallinnoi oikeuksia 
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tehokkaat riitojenratkaisuelimet, jotka 
pystyvät ratkaisemaan 
yhteisvalvontajärjestöjen ja käyttäjien 
väliset voimassa oleviin tai ehdotettuihin 
lisensointiehtoihin liittyvät kaupalliset 
kiistat sekä riidat tilanteissa, joissa 
lisenssiä kieltäydytään myöntämästä. 
Monta aluetta kattavaa musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisensointia koskevien 
sääntöjen vaikuttavuus voisi lisäksi 
heikentyä, jos yhteisvalvontajärjestöjen ja 
niiden vastapuolten välisiä riitoja ei 
ratkaista nopeasti ja tehokkaasti 
riippumattomissa ja puolueettomissa 
elimissä. Näistä syistä on aiheellista 
huolehtia siitä, että käytössä on 
helppokäyttöinen, tehokas ja puolueeton 
tuomioistuinten ulkopuolinen menettely, 
jossa voidaan ratkaista yhtäältä 
yhteisvalvontajärjestöjen ja toisaalta 
verkkomusiikkipalvelujen tarjoajien, 
oikeudenhaltijoiden ja muiden 
yhteisvalvontajärjestöjen väliset riidat, 
rajoittamatta kuitenkaan oikeutta saattaa 
riita tuomioistuimen ratkaistavaksi.

edustussopimuksen nojalla. On myös 
aiheellista varmistaa, että jäsenvaltioilla on 
riippumattomat, puolueettomat ja 
tehokkaat riitojenratkaisuelimet, jotka 
pystyvät kohtuullisen ajan kuluessa
ratkaisemaan yhteisvalvontajärjestöjen ja 
käyttäjien väliset voimassa oleviin tai 
ehdotettuihin lisensointiehtoihin liittyvät 
kaupalliset kiistat sekä riidat tilanteissa, 
joissa lisenssiä kieltäydytään myöntämästä. 
Monta aluetta kattavaa musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisensointia koskevien 
sääntöjen vaikuttavuus voisi lisäksi 
heikentyä, jos yhteisvalvontajärjestöjen ja 
niiden vastapuolten välisiä riitoja ei 
ratkaista nopeasti ja tehokkaasti 
riippumattomissa ja puolueettomissa 
elimissä. Näistä syistä on aiheellista 
huolehtia siitä, että käytössä on 
helppokäyttöinen, tehokas ja puolueeton 
tuomioistuinten ulkopuolinen menettely, 
jossa voidaan ratkaista yhtäältä 
yhteisvalvontajärjestöjen ja toisaalta 
verkkomusiikkipalvelujen tarjoajien, 
oikeudenhaltijoiden ja muiden 
yhteisvalvontajärjestöjen väliset riidat, 
rajoittamatta kuitenkaan oikeutta saattaa 
riita tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Or. fr

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa 
luomaan uusia riidanratkaisuelimiä tai 
uusia tuomioistuimia toimiakseen tämän 
direktiivin mukaisesti riitojenratkaisussa.

Or. fr
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Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jäsenvaltioiden olisi myös otettava 
käyttöön asianmukaiset menettelyt, joiden 
avulla voidaan valittaa 
yhteisvalvontajärjestöistä, jotka eivät 
noudata lainsäädäntöä, ja tarvittaessa 
varmistaa asianmukaisten, tehokkaiden, 
oikeasuhteisten ja varoittavien 
seuraamusten määrääminen. 
Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, minkä 
viranomaisten olisi vastattava 
valitusmenettelyjen ja seuraamusten 
hallinnoinnista. Sen varmistamiseksi, että 
monta aluetta kattavaa lisensointia 
koskevia vaatimuksia noudatetaan, niiden 
täytäntöönpanon seurannasta olisi 
annettava erityiset säännökset. 
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja Euroopan komission olisi 
tehtävä yhteistyötä tätä tarkoitusta varten.

(37) Jäsenvaltioiden olisi myös otettava 
käyttöön asianmukaiset menettelyt, joiden 
avulla voidaan valittaa 
yhteisvalvontajärjestöistä, jotka eivät 
noudata lainsäädäntöä, seurata 
yhteisvalvontajärjestöjen toimintaa ja 
tarvittaessa varmistaa asianmukaisten, 
tehokkaiden, oikeasuhteisten ja 
varoittavien seuraamusten määrääminen. 
Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, minkä 
viranomaisten olisi vastattava valitusten 
käsittelystä, yhteisvalvontajärjestöjen 
toiminnan seurannasta ja seuraamusten 
hallinnoinnista. Sen varmistamiseksi, että 
monta aluetta kattavaa lisensointia 
koskevia vaatimuksia noudatetaan, niiden 
täytäntöönpanon seurannasta olisi 
annettava erityiset säännökset. 
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja Euroopan komission olisi 
tehtävä yhteistyötä tätä tarkoitusta varten.

Or. fr

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa 
luomaan uusia toimivaltaisia 
viranomaisia. Lisäksi jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus suorittaa ennakko-
tai jälkitarkastuksia. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi oltava puolueettomia, 
ja niillä olisi oltava toimivalta ja 
tarvittavat keinot niille annettujen 
tehtävien suorittamiseksi asianmukaisesti.
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Or. fr

Perustelu

Yhteisvalvontajärjestöjen toiminnan valvonnassa on kunnioitettava jäsenvaltioiden erilaisia 
perinteitä ja käytäntöjä. Direktiivillä ei kuitenkaan ole tehokasta vaikutusta, jos toimivaltaiset 
viranomaiset eivät ole puolueettomia ja jos ne eivät valvo yhteisvalvontajärjestöjen toimintaa 
tehokkaasti.

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin ja erityisesti sen 25 artiklan 
5 a kohdan yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 182/20111 mukaisesti.
__________________
1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. fr

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 b) Asianomaisten 
täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseen 
olisi sovellettava tarkastelumenettelyä, 
koska kyseiset säädökset ovat 
yleisluonteisia.
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Or. fr

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää, että II ja 
IV osastoa sovelletaan 36 ja 40 artiklaa 
lukuun ottamatta myös kaikkiin 
Euroopan unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneisiin 
yhteisvalvontajärjestöihin, jotka 
harjoittavat toimintaa niiden alueella.

Or. fr

Perustelu

Kaikkia EU:ssa toimintaa harjoittavia yhteisvalvontajärjestöjä olisi säänneltävä tiukasti.

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä II ja IV osaston asiaa 
koskevia säännöksiä sovelletaan 36 ja 
40 artiklaa lukuun ottamatta suoraan tai 
epäsuorasti valvottujen taikka kokonaan 
tai osittain yhteisvalvontajärjestön 
omistuksessa olevien yhteisöjen 
toimintaan, kun tämä toiminta kuuluu 
mainittujen osastojen soveltamisalaan ja 
kun sitä harjoittaa yhteisvalvontajärjestö.

Or. fr

Perustelu

On kunnioitettava direktiivin tehokasta vaikutusta. Tarkistus koskee yhteisvalvontajärjestöjen 
perustamien tytäryhtiöiden tai muiden yritysten, esimerkiksi säätiöiden toimintaa niiden 
oikeudellisesta asemasta riippumatta. Kun nämä yritykset harjoittavat II ja IV osaston 
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soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, esimerkiksi tekijänoikeustulojen sijoittamista, niihin on 
myös sovellettava näiden osastojen asiaa koskevia säännöksiä.

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä III osastoa ja IV osaston 
36 ja 40 artiklaa ei sovelleta 
yhteisvalvontajärjestöihin, jotka 
myöntävät monta aluetta kattavia 
musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä vapaaehtoisesti 
yleisradioyrityksille sellaisia palveluja 
varten, jotka ovat luonteeltaan 
oheismateriaalia verrattuna kyseisten 
yleisradioyritysten off line -palveluihin.

Or. fr

Perustelu

On lisättävä 2 artiklaan poikkeus, joka sisältyy tällä hetkellä 33 artiklaan. Nykyisin 
yleisradioyritykset pitävät kiinni läheisyyden periaatteesta, ja niille on annettava 
mahdollisuus kääntyä jonkin yhteisvalvontajärjestön puoleen sellaisten verkkopalvelujen 
osalta, jotka ovat oheismateriaalia verrattuna off line -palveluihin. Esittelijä korostaa, että 
muissakin EU:n aloitteissa on erityisesti käsiteltävä audiovisuaalialan ongelmia.

Tarkistus 27
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
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a) sen jäsenten omistuksessa tai 
määräysvallassa tai
b) voittoa tavoittelematon yhdistys;

Or. fr

Perustelu

Yhteisvalvontajärjestöjen oikeudellinen asema vaihtelee eri jäsenvaltioissa. Määritelmän on 
katettava kaikki mahdollisuudet.

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’oikeudenhaltijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 
yhteisvalvontajärjestö ja jolla on hallussaan 
tekijänoikeus tai lähioikeuksia taikka 
oikeuksien hyödyntämistä koskevan 
sopimuksen nojalla oikeus osuuteen 
tekijänoikeustuloista, joita 
yhteisvalvontajärjestön hallinnoimista 
oikeuksista saadaan;

b) ’oikeudenhaltijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 
yhteisvalvontajärjestö ja jolla on hallussaan 
tekijänoikeus tai lähioikeuksia taikka 
oikeuksien hyödyntämistä koskevan 
sopimuksen tai lain nojalla oikeus 
osuuteen tekijänoikeustuloista, joita 
yhteisvalvontajärjestön hallinnoimista 
oikeuksista saadaan;

Or. fr

Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) ’yhteisvalvontajärjestön jäsenellä’ 
yhteisvalvontajärjestön 
jäsenyysvaatimukset täyttävää 
oikeudenhaltijaa tai yhteisöä, joka edustaa 
suoraan oikeudenhaltijoita ja jonka 
yhteisvalvontajärjestö on hyväksynyt,
mukaan lukien muut 
yhteisvalvontajärjestöt ja 
oikeudenhaltijoiden yhteenliittymät;
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Or. fr

Perustelu

Oikeudenhaltija voi täyttää yhteisvalvontajärjestön jäsenyysvaatimukset olematta silti 
tosiasiallisesti sen jäsen.

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’johtajalla’ ketä tahansa 
yhteisvalvontajärjestön yksittäistä johtajaa 
tai hallintoneuvoston, johdon tai 
valvontaneuvoston jäsentä;

e) ’johtajalla’ ketä tahansa luonnollista 
henkilöä, joka kansallisen lain tai 
yhteisvalvontajärjestön peruskirjan 
nojalla on
a) hallintoneuvoston jäsen tai
b) yhteisvalvontajärjestön johdon tai 
valvontaneuvoston jäsen;

Or. fr

Perustelu

On kunnioitettava sekä kaksitahoisia järjestelmiä, joissa on valvontaneuvosto, sekä 
yksitahoisia järjestelmiä, joissa on hallintoneuvosto.

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’hallinnointipalkkioilla’ määrää, jonka 
yhteisvalvontajärjestö perii kattaakseen 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hallinnointipalvelujensa kustannukset;

g) ’hallinnointipalkkioilla’ määrää, jonka 
yhteisvalvontajärjestö perii tai pidättää 
tekijänoikeustuloista tai sijoittamisesta 
saaduista tuloista kattaakseen 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
hallinnointipalvelujensa kustannukset;

Or. fr
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Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) ’käyttäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka ei toimi kuluttajan 
ominaisuudessa ja joka toteuttaa toimia, 
jotka edellyttävät oikeudenhaltijoiden 
valtuutusta, oikeudenhaltijoille 
suoritettavia palkkioita tai 
oikeudenhaltijoille maksettavaa korvausta, 
toisin sanoen joka toimii sellaisessa 
tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen 
ammatilliseen tai kaupalliseen 
toimintaansa;

Or. fr

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) ‘kokoelmalla’ teoksia tai muuta suojattua 
aineistoa, jonka oikeuksia 
yhteisvalvontajärjestö hallinnoi;

j) ’kokoelmalla’ teoksia, teostyyppejä tai 
muuta suojattua aineistoa, jonka oikeuksia 
yhteisvalvontajärjestö hallinnoi;

Or. fr

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) ’verkkomusiikkipalvelulla’ direktiivin 
1998/34/EY 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tietoyhteiskunnan palvelua, 
joka edellyttää musiikkiteosten 
lisensointia.

m) ’verkkomusiikkipalvelulla’ direktiivin 
1998/34/EY 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua palvelua, joka edellyttää 
musiikkiteosten lisensointia.



PE510.562v01-00 26/64 PR\934456FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Oikeudenhaltijoilla on oikeus valtuuttaa 
valitsemansa yhteisvalvontajärjestö 
hallinnoimaan valitsemiaan oikeuksia, 
oikeuksien luokkia, teoksia tai 
teostyyppejä ja muuta aineistoa
valitsemassaan jäsenvaltiossa riippumatta 
yhteisvalvontajärjestön tai oikeudenhaltijan 
asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltiosta tai 
kansalaisuudesta. 
Yhteisvalvontajärjestöjen jäsenten 
yleiskokous päättää 7 artiklan mukaisesti 
oikeuksista, oikeuksien luokista, teoksista, 
teostyypeistä ja muusta suojellusta 
aineistosta, joita voidaan hallinnoida.
Päätöksessä otetaan huomioon 
oikeudenhaltijoiden henkilökohtainen 
vapaus määrätä teoksistaan ja muusta 
aineistosta sekä valita vapaasti, mikä 
yhteisvalvontajärjestö hallinnoi niiden 
oikeuksia, asianomaisen kulttuurialan 
erityispiirteet sekä tarvittavat 
oikeudenhaltijan sitoumukset, mikä 
mahdollistaa, että yhteisvalvontajärjestö 
voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.

Or. fr

Perustelu

On kunnioitettava oikeudenhaltijoiden vapautta valita, mikä yhteisvalvontajärjestö hallinnoi 
niiden oikeuksia. Tämä vapaus ei kuitenkaan voi olla ehdoton, vaan on otettava huomioon 
muutkin tekijät, kuten kyseessä oleva kulttuuriala. Lisäksi, kuten Euroopan unionin 
tuomioistuin on todennut, yhteisvalvontajärjestöt voivat vaatia oikeudenhaltijoilta 
sitoumuksia, kun ne ovat tarpeen niille uskottujen tehtävien toteuttamiseksi.
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Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Oikeudenhaltijoilla on oikeus lakkauttaa 
yhteisvalvontajärjestölle antamansa 
valtuutus hallinnoida oikeuksia, oikeuksien 
luokkia, teoksia tai teostyyppejä ja muuta 
aineistoa taikka peruuttaa 
yhteisvalvontajärjestöltä mitkä tahansa 
valitsemansa oikeudet, oikeuksien luokat, 
teokset tai teostyypit ja muu aineisto
valitsemassaan jäsenvaltiossa ilmoittamalla 
tästä kohtuullisessa, enintään kuuden 
kuukauden irtisanomisajassa. 
Yhteisvalvontajärjestö voi päättää, että 
lakkautus tai peruutus tulee voimaan vasta 
tilivuoden päättyessä.

Or. fr

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valtuutuksen lakkautus tai pois 
ottaminen ei vaikuta niiden lisenssien 
voimassaoloon, jotka 
yhteisvalvontajärjestöt ovat myöntäneet 
ennen päivää, jolloin valtuutuksen 
lakkautus tai pois ottaminen tulee 
voimaan.

Or. fr
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Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeudenhaltija antaa nimenomaisen 
suostumuksen kustakin oikeudesta tai 
oikeuksien luokasta, teoksista tai 
teostyypistä tai muusta aineistosta, jota 
hän valtuuttaa yhteisvalvontajärjestön 
hallinnoimaan, ja että tällaisesta 
suostumuksesta on olemassa 
asiakirjanäyttö.

Or. fr

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisvalvontajärjestön on ilmoitettava 
oikeudenhaltijoille heidän 1–6 kohdassa 
tarkoitetuista oikeuksistaan ennen kuin he 
antavat sille suostumuksen hallinnoida 
oikeutta tai oikeuksien luokkaa tai teosten 
ja muun aineiston tyyppiä.

Yhteisvalvontajärjestön on ilmoitettava 
oikeudenhaltijoille heidän 1–6 kohdassa 
tarkoitetuista oikeuksistaan ennen kuin he 
antavat sille suostumuksen hallinnoida 
oikeutta tai oikeuksien luokkaa, teoksia tai 
teostyyppejä.

Or. fr

Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisvalvontajärjestön peruskirjassa on 
määrättävä asianmukaisista ja tehokkaista 
mekanismeista, joiden avulla sen jäsenet 
voivat osallistua yhteisvalvontajärjestön 
päätöksentekoprosessiin. Eri luokkiin 

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

kuuluvien jäsenten on oltava 
oikeasuhteisesti edustettuina 
päätöksentekoprosessissa.

Or. fr

Perustelu

Se, että oikeudenhaltijoiden eri luokat ovat sopusuhtaisesti edustettuina, on osoitus kaikkien 
etujen mukaisesta hyvästä hallinnosta.

Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestöjen jäsenten 
yleiskokous järjestetään 2–8 kohdassa 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestöjen jäsenten 
yleiskokous järjestetään 2–8 kohdassa 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Jos 
yhteisvalvontajärjestöllä ei oikeudellisen 
muotonsa takia ole jäsenten 
yleiskokousta, jäsenvaltiot voivat päättää, 
että 3–6 artiklassa tarkoitettu toimivalta 
annetaan valvontatoiminnosta 
huolehtivalle elimelle.

Or. fr

Perustelu

Yhteisvalvontajärjestöillä voi olla erilaisia oikeudellisia muotoja, eikä niillä aina ole 
yleiskokousta.

Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) yleiset periaatteet, joiden mukaisesti 
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
jaetaan;
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elimelle;

Or. fr

Perustelu

Jäsenten yleiskokouksen on määritettävä suuntaviivat. Muiden elinten on hoidettava 
päivittäinen hallinto.

Tarkistus 43
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) yleiset periaatteet sellaisten 
oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien 
käytöstä, joita 12 artiklan 2 kohdan 
mukaan ei voida jakaa;

Or. fr

Perustelu

Tällä säännöksellä parannetaan yhteisvalvontajärjestöjen avoimuutta, ja sen on säilyttävä 
jäsenten yleiskokouksen oikeutena.

Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tekijänoikeustulojen yleiset 
sijoitusperiaatteet, mukaan lukien 
lainanantoa ja lainojen vakuuksien tai 
takauksien asettamista koskevat 
periaatteet;

c) tekijänoikeustulojen yleiset 
sijoitusperiaatteet ja riskinhallintaa 
koskevat yleiset periaatteet;

Or. fr
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Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tekijänoikeustuloista tehtäviä pidätyksiä 
koskevat säännöt.

d) tekijänoikeustuloista ja niiden 
sijoittamisesta saatavista tuloista tehtäviä 
pidätyksiä koskevat säännöt.

Or. fr

Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) yhteisvalvontajärjestön suorittaman 
kiinteän omaisuuden mahdollisen 
hankinnan hyväksyminen;

Or. fr

Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) tytäryhteisöjen perustamisen, muiden 
yritysten hankinnan, osuuksien ja 
oikeuksien hankinnan muista yrityksistä, 
sulautumien ja yhteenliittymien 
hyväksyminen;

Or. fr

Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – d c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d c) lainojen oton, lainojen annon sekä 
lainavakuuksien tai -takausten 
myöntämisen hyväksyminen.

Or. fr

Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d d) sellaisten oikeuksien, oikeuksien 
luokkien, teosten, teostyyppien tai muun 
suojellun aineiston määrittäminen, joita 
yhteisvalvontajärjestö voi hallinnoida.

Or. fr

Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tämän artiklan 4 kohdan sekä 
5 kohdan d a, d b ja d c alakohdan 
soveltamisalaan kuuluvat päätökset 
voidaan tapauskohtaisesti tai 
sääntömääräisesti antaa 8 artiklan 
mukaisen, valvontatoiminnosta 
huolehtivan elimen tehtäväksi.

Or. fr

Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tilintarkastaja hoitaa tehtävänsä täysin itsenäisesti, eikä yhteisvalvontajärjestön elimen 
tarvitse hyväksyä hänen laatimaansa tilintarkastuskertomusta.

Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. Jokaisella yhteisvalvontajärjestön 
jäsenellä on oltava oikeus nimetä toinen 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
asiamieheksi osallistumaan 
yleiskokoukseen ja äänestämään siellä 
jäsenen nimissä edellyttäen, että 
eturistiriitaa ei synny. Asiamies ei voi olla 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka kuuluu johonkin toiseen 
oikeudenhaltijoiden luokkaan.
Jäsenvaltiot voivat antaa 
yhteisvalvontajärjestöille luvan rajoittaa 
samalle luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle annettavien valtakirjojen 
määrää.

Or. fr

Perustelu

On sallittava asiamiesedustus mutta vältettävä eturistiriitoja. Tämän vuoksi esittelijä 
ehdottaa, että kielletään valtakirjojen antaminen eri luokkaan kuuluvien oikeudenhaltijoiden 
välillä. Tämän logiikan mukaisesti on rajoitettava samalle asiamiehelle annettavien 
valtakirjojen määrää väärinkäytösten estämiseksi.
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Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Oikeudenhaltijoiden eri luokkien oikeasuhteinen osallistuminen valvontatoiminnosta 
huolehtivaan elimeen takaa toiminnan suuremman avoimuuden, mikä on kaikkien jäsenten 
etujen mukaista.

Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyä mahdollinen 
yhteisvalvontajärjestön suorittama 
kiinteän omaisuuden hankinta;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) hyväksyä tytäryhteisöjen perustaminen, 
muiden yritysten hankinta, osuuksien ja 
oikeuksien hankinta muista yrityksistä, 
sulautumat ja yhteenliittymät;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hyväksyä lainojen otto, lainojen anto 
sekä vakuuksien tai takausten 
myöntäminen lainoille.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) harjoittaa toimivaltaa, jonka se on 
saanut jäsenten yleiskokoukselta.

Or. fr

Perustelu

Yleiskokous on elin, jolla on paljon erilaista toimintavaltaa. Yhteisvalvontajärjestöjen 
tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja mahdollisten erilaisten organisaatiotyyppien 
huomioon ottamiseksi osa tästä toimivallasta on annettava 8 artiklassa tarkoitetulle elimelle.

Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Tässä artiklassa tarkoitettua 
toimivaltaa voi käyttää kansallisen 
lainsäädännön mukaan hallintoneuvosto, 
johto tai valvontaneuvosto.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionissa on yksitahoisia malleja (joissa on hallintoneuvosto) tai kaksitahoisia 
malleja (hallintoneuvosto ja valvontaneuvosto). Direktiivin on sallittava nämä molemmat 
mallit.

Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. fr

Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestön liiketoiminnan 
johtamisesta tosiasiallisesti vastaavat 
henkilöt ja sen johtajat, lukuun ottamatta 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestöt takaavat, että
yhteisvalvontajärjestön liiketoiminnan 
johtamisesta tosiasiallisesti vastaavat 
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valvontatoiminnosta vastaavia johtajia,
johtavat yhteisvalvontajärjestöä järkevällä 
ja vastuullisella tavalla käyttäen 
asianmukaisia hallinto- ja 
tilinpitomenettelyjä ja sisäisen valvonnan 
mekanismeja.

henkilöt ja sen johtajat johtavat 
yhteisvalvontajärjestöä järkevällä ja 
vastuullisella tavalla käyttäen 
asianmukaisia hallinto- ja 
tilinpitomenettelyjä ja sisäisen valvonnan 
mekanismeja.

Yhteisvalvontajärjestön liiketoiminnan 
johtamisesta tosiasiallisesti vastaavat 
henkilöt tekevät kohtuullisen ajan 
kuluessa päätökset, jotka koskevat 
lisensointiehtoja ja sopimusten tekemistä.

Or. fr

Perustelu

Lisenssien myöntämistä koskevaa päätöksentekoprosessia on nopeutettava. Esittelijä ei halua 
asettaa tiettyä määräaikaa, joka saattaisi olla alasta riippuen hyvin pitkä tai hyvin lyhyt, vaan 
toteaa, että ajan on oltava kohtuullinen.

Juridisesti 1 kohdassa tarkoitettu velvoite kuuluu yhteisvalvontajärjestöille.

Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisvalvontajärjestöjen on 
noudatettava huolellisuutta 
tekijänoikeustulojen perimisessä ja
hallinnoinnissa.

1. Yhteisvalvontajärjestöjen on 
noudatettava huolellisuutta 
tekijänoikeustulojen perimisessä,
hallinnoinnissa ja jakamisessa.

Or. fr

Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisvalvontajärjestön on hallinnoitava 
tekijänoikeustuloja ja niiden sijoittamisesta 
mahdollisesti saatavia tuloja erillään sen 
omista varoista, hallinnointipalvelujen 
tuloista ja mahdollisista muista 
toiminnoista saatavista tuloista.

2. Yhteisvalvontajärjestön on hallinnoitava 
tekijänoikeustuloja ja niiden sijoittamisesta 
mahdollisesti saatavia tuloja, korot 
mukaan luettuina, erillään sen omista 
varoista, hallinnointipalvelujen tuloista ja 
mahdollisista muista toiminnoista 
saatavista tuloista.

Or. fr

Tarkistus 64
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. Tekijänoikeustuloja ja niiden 
sijoittamisesta saatuja tuloja, korot 
mukaan luettuina, voidaan käyttää 
hallintopalkkioihin ainoastaan 
yleiskokouksen päätöksellä 7 artiklan 
5 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteisvalvontajärjestö ei saa käyttää
omaan lukuunsa näitä tekijänoikeustuloja 
eikä mahdollisia niiden sijoittamisesta 
saatuja tuloja, korot mukaan luettuina.

Or. fr

Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 67
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 siten, että vältetään 
kaikenlaiset eturistiriidat;
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Or. fr

Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestön ja sen jäsenten ja 
oikeudenhaltijoiden välistä suhdetta 
koskevissa sopimuksissa täsmennetään 
19 artiklan e ja f alakohdassa tarkoitetut 
tekijänoikeustuloihin ja niiden 
sijoittamisesta saatuihin tuloihin
sovellettavat pidätykset.

Or. fr

Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Pidätysten on oltava kohtuullisia 
suhteessa yhteisvalvontajärjestön 
oikeudenhaltijoille tarjoamiin palveluihin, 
mukaan luettuina tapauksen mukaan 
2 kohdassa tarkoitetut palvelut, ja ne on 
vahvistettava objektiivisten kriteerien 
perusteella.

Or. fr

Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Yhteisvalvontajärjestöt ilmoittavat 
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ennen oikeudenhaltijan jäseneksi 
hyväksymistä tekijänoikeustuloista ja 
niiden sijoittamisesta saatavista tuloista 
tehtäviä pidätyksiä koskevat säännöt.

Or. fr

Tarkistus 71
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. fr

Perustelu

Komission ehdottama määräaika on erittäin pitkä. Esittelijä ehdottaa sitä lyhennettäväksi ja 
toteaa, että tämä uusikin määräaika voi olla jopa 18 kuukautta tekijänoikeustulojen 
perimispäivästä.
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Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos oikeudenhaltijoille kuuluvia määriä 
ei voida jakaa, jäsenten yleiskokouksen on 
kolmen vuoden kuluttua sen tilivuoden 
lopusta, jona tekijänoikeustulot perittiin –
ja edellyttäen, että se on toteuttanut kaikki 
tarvittavat toimet oikeudenhaltioiden 
yksilöimiseksi ja paikallistamiseksi –
päätettävä kyseisten määrien käytöstä 
7 artiklan 5 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oikeudenhaltijoilla on oikeus vaatia 
näiden määrien takaisinmaksua 
kansallisessa lainsäädännössä 
sovellettavien määräaikojen ja 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lisensointi Lisensointi ja oikeuksien käyttöä koskevat 
ehdot
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Or. fr

Perustelu

Oikeudenhaltijat eivät aina myönnä lisenssejä suojeltujen teosten käytölle.

Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisvalvontajärjestöjen ja käyttäjien 
on neuvoteltava oikeuksien lisensoinnista 
vilpittömässä mielessä ja annettava 
toisilleen kaikki tarvittavat tiedot 
kyseeseen tulevista palveluistaan.

1. Yhteisvalvontajärjestöjen ja käyttäjien 
on neuvoteltava oikeuksien lisensoinnista 
vilpittömässä mielessä. Niiden on 
annettava toisilleen kaikki tarvittavat tiedot 
kyseeseen tulevista palveluistaan.

Or. fr

Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisensointiehtojen on perustuttava 
objektiivisiin kriteereihin erityisesti 
tariffien osalta.

Lisensointiehtojen on perustuttava 
objektiivisiin ja syrjimättömiin
kriteereihin. Oikeuksien lisenssejä 
myöntävää yhteisvalvontajärjestöä ei saa 
velvoittaa käyttämään käyttäjän kanssa 
sovittuja lisensointiehtoja perustana 
muuntyyppisissä palveluissa, erityisesti 
verkkopalveluissa, sovellettaville ehdoille, 
jos käyttäjä tarjoaa uudentyyppistä 
palvelua, joka on ollut yleisön saatavilla 
alle kolmen vuoden ajan.

Or. fr

Perustelu

Esittelijä ehdottaa 32 artiklan siirtämistä 15 artiklan 2 kohtaan ja laajentamaan sen 
soveltamisalaa, jotta katetaan kaikki alat samoin kuin verkkopalvelut ja verkon ulkopuolella 
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tarjottavat palvelut. On suosittava uusien palvelujen kehittämistä markkinoilla.

Tarkistus 77
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.

Tariffien on oltava asianmukaisia ja 
laskettu objektiivisin perustein, joissa 
kuvastuu erityisesti oikeuksien käytön 
luonne, laajuus ja arvo liiketoiminnassa.

Or. fr

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö kodifioidaan.

Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiselle käyttäjälle on viipymättä 
ilmoitettava 2 alakohdassa tarkoitettujen 
tariffien laskemisperusteet.

Or. fr

Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteisvalvontajärjestön on viipymättä 
vastattava käyttäjien pyyntöihin ja 
ilmoitettava tiedot, jotka ovat olennaisen 
tärkeitä lisensointiehtojen ehdottamiseksi. 
Yhteisvalvontajärjestön on ehdotettava 
lisenssin myöntämistä kohtuullisessa 
ajassa, jonka on oltava vähemmän kuin 



PR\934456FI.doc 45/64 PE510.562v01-00

FI

90 päivää pyynnön 
vastaanottamispäivästä tai 
yhteisvalvontajärjestön pyytämien tietojen 
vastaanottamispäivästä.

Or. fr

Perustelu

Yhteisvalvontajärjestöjen ja käyttäjien välisiä neuvotteluja on rajattava, mutta jäsenvaltioille 
on jätettävä liikkumavaraa.

Tarkistus 80
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.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
39 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset valvovat 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten noudattamista.

Or. fr
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Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Käyttäjien velvoitteet

Jäsenvaltioiden on valvottava, että 
käyttäjät toimittavat 
yhteisvalvontajärjestöille kohtuullisessa 
määräajassa kaikki ne tiedot 
edustamiensa oikeuksien, oikeuksien 
luokkien, teosten, teostyyppien tai muun 
suojellun aineiston käytöstä, jotka ovat 
tarpeen tekijänoikeustulojen perimisessä 
ja jakamisessa.

Or. fr

Perustelu

Käyttäjille on asetettava tiedottamisvelvoite, jotta yhteisvalvontajärjestöt voivat toimia 
direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeudenhaltijoille heidän oikeuksiensa 
hallinnoinnista annettavat tiedot

Jäsenille heidän oikeuksiensa 
hallinnoinnista annettavat tiedot

Or. fr

Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö antaa seuraavat 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asiaa koskevan, asianmukaisesti 
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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:

perustellun pyynnön saanut 
yhteisvalvontajärjestö antaa seuraavat 
tiedot käyttöön kenelle tahansa 
oikeudenhaltijalle, jonka oikeuksia se 
edustaa, tai yhteisvalvontajärjestölle, jonka 
puolesta se hallinnoi oikeuksia 
edustussopimuksen nojalla, tai käyttäjälle 
sähköisessä muodossa ilman aiheetonta 
viivytystä:

Or. fr

Tarkistus 85
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.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 86
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 asiaa koskevan, 
asianmukaisesti perustellun pyynnön 
esittäneen 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 
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yksilöimiseksi.

Or. fr

Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien 
jakamista koskevat säännöt;

d) yleiset periaatteet, joiden mukaisesti
oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät 
jaetaan;

Or. fr

Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) hallinnointipalkkioita koskevat säännöt; e) hallinnointipalkkioita ja niiden 
sijoittamisesta saatuihin tuloihin 
sovellettavia pidätyksiä koskevat säännöt;

Or. fr

Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) yleiset periaatteet 12 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen määrien 
käytöstä;

Or. fr
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Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
39 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tehokkaasti tarkastaa, 
noudattavatko yhteisvalvontajärjestöt 
kyseisiä vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Katso tähän liittyen 40 artiklan 1 kohta.

Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) se ottaa ilman aiheetonta viivytystä 
huomioon mahdolliset a alakohdassa
tarkoitettujen tietojen muutokset;

d) se ottaa ilman aiheetonta viivytystä 
huomioon mahdolliset a ja b alakohdassa
tarkoitettujen tietojen muutokset;

Or. fr

Tarkistus 92
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) edustetut musiikkiteokset, artistin nimi 
ja tallenteen nimi
b) kokonaisuudessaan tai osittain 
edustetut oikeudet ja
c) edustetut jäsenvaltiot.

(Komission tekstin 23 artiklan 1 kohdan lopusta on tehty parlamentin tarkistuksen a, b ja 
c alakohta.)

Or. fr

Tarkistus 93
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Esittelijä esittää henkilötietojen suojelusta uuden artiklan, jota sovelletaan direktiivin 
soveltamisen johdosta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn.

Tarkistus 94
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio voi luoda vakiolomakkeet 
2 kohdassa tarkoitettuja 
raportointimenetelmiä ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja laskutusmuotoja varten. 
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Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 41 b artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Komissiolle on annettava mahdollisuus hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä vakiolomakkeiden 
luomiseksi oikeuksien käyttöä koskevia raportteja ja käyttäjille osoitettuja laskuja varten.

Tarkistus 95
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. 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. Valtuutuksen saaneen 
yhteisvalvontajärjestön on tarjottava 
lisenssejä samoin ehdoin kuin sen omaan 
musiikkikokoelmaan sovellettavat ehdot.

Or. fr

Perustelu

On korostettava oikeuksien hallinnoinnin syrjimätöntä luonnetta ja todettava, että 
lisensoinnin ehtojen on oltava samat.

Tarkistus 96
Ehdotus direktiiviksi
30 artikla
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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 jos
oikeudenhaltijat lakkauttavat 
valtuutuksensa niiden hallinnointiin.

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 lakkauttaa 
valtuutuksen, jonka ne ovat myöntäneet 
näiden oikeuksien hallinnointiin, tai ottaa 
pois oikeudet myöntääkseen itse
musiikkiteosten verkko-oikeuksiensa 
monta aluetta kattavia lisenssejä taikka 
tehdä sen tämän osaston säännöksiä 
noudattavan yhteisvalvontajärjestön tai 
muun valtuuttamansa osapuolen kautta.

Or. fr

Perustelu

On säilytettävä mahdollisuus antaa valtuutus yksinoikeudella.

Tarkistus 97
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 

Tämän direktiivin 18 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaa, 18 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sekä 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 ja 36 artiklaa sovelletaan myös 
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yhteisvalvontajärjestön omistuksessa 
kokonaan tai osittain oleviin yhteisöihin, 
jotka tarjoavat tai myöntävät monta aluetta 
kattavia musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä.

yhteisvalvontajärjestön omistuksessa 
kokonaan tai osittain oleviin tai suoraan 
tai epäsuorasti sen valvonnassa oleviin
yhteisöihin, jotka tarjoavat tai myöntävät 
monta aluetta kattavia musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisenssejä.

Or. fr

Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Lisensointiehdot verkkopalveluissa

Monta aluetta kattavia musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävää 
yhteisvalvontajärjestöä ei saa velvoittaa 
käyttämään verkkomusiikkipalvelun 
tarjoajan kanssa sovittuja 
lisensointiehtoja perustana 
muuntyyppisissä palveluissa sovellettaville 
ehdoille, jos verkkomusiikkipalvelun 
tarjoaja tarjoaa uudentyypistä palvelua, 
joka on ollut yleisön saatavilla alle 
kolmen vuoden ajan.

Or. fr

Perustelu

Tämä artikla sisällytetään 15 artiklaan.

Tarkistus 99
Ehdotus direktiiviksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Radio- ja televisio-ohjelmien 

verkkomusiikkioikeuksia koskeva 
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poikkeus
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.

Or. fr

Perustelu

Katso 2 artiklaan tehty tarkistus.

Tarkistus 100
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Riitojenratkaisu jäseniä ja 
oikeudenhaltijoita varten

Valitusmenettelyt

Or. fr

Tarkistus 101
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestöt antavat jäseniensä 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestöt antavat jäseniensä,
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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.

oikeudenhaltijoiden ja niiden 
yhteisvalvontajärjestöjen, joiden puolesta 
ne hallinnoivat oikeuksia 
edustussopimuksen nojalla, 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.

Or. fr

Tarkistus 102
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisvalvontajärjestöjen on vastattava 
kirjallisesti jäsenten tai oikeudenhaltijoiden 
valituksiin. Jos yhteisvalvontajärjestö 
hylkää valituksen, sen on perusteltava 
hylkäys.

2. Yhteisvalvontajärjestöjen on vastattava 
kirjallisesti jäsenten, oikeudenhaltijoiden 
tai niiden yhteisvalvontajärjestöjen, joiden 
puolesta ne hallinnoivat oikeuksia 
edustussopimuksen nojalla, valituksiin. 
Jos yhteisvalvontajärjestö hylkää 
valituksen, sen on perusteltava hylkäys.

Or. fr

Tarkistus 103
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Osapuolia ei saa estää vaatimasta ja 
puolustamasta oikeuksiaan 
tuomioistuinteitse.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 104
Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Riitojenratkaisu käyttäjiä varten Vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenettelyt

Or. fr

Tarkistus 105
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. Jäsenvaltiot voivat säätää, että tämän 
direktiivin soveltamisesta johtuvat riidat
yhteisvalvontajärjestöjen, niiden jäsenten, 
oikeudenhaltijoiden tai käyttäjien välillä 
ratkaistaan vaihtoehtoisella 
riitojenratkaisumenettelyllä, joka on 
nopea, riippumaton ja puolueeton.

Or. fr

Tarkistus 106
Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
III osaston soveltamiseksi, että monta 
aluetta kattavia musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävän 
tai tarjoavan yhteisvalvontajärjestön riidat 
voidaan saattaa ratkaistaviksi 
riippumattomalla ja puolueettomalla 
vaihtoehtoisella 
riitojenratkaisumenettelyllä seuraavissa 
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tapauksissa:
a) nykyisen tai mahdollisen 
verkkomusiikkipalvelujen tarjoajan 
kanssa 22, 23 ja 25 artiklan 
soveltamisesta syntyvät riidat
b) yhden tai useamman oikeudenhaltijan 
kanssa 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 ja 
30 artiklan soveltamisesta syntyvät riidat
c) toisen yhteisvalvontajärjestön kanssa 
24, 25, 26, 28 ja 29 artiklan soveltamisesta 
syntyvät riidat.

Or. fr

Tarkistus 107
Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa vahvistettu velvoite 
pannaan täytäntöön käyttämällä 
riippumatonta ja puolueetonta 
riidanratkaisuelintä, tämä ei estä 
osapuolia vaatimasta ja puolustamasta 
oikeuksiaan tuomioistuinteitse.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 108
Ehdotus direktiiviksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
III osaston soveltamiseksi, että seuraavat 
monta aluetta kattavia musiikkiteosten 
verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävän 
tai tarjoavan yhteisvalvontajärjestön riidat 
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voidaan saattaa riippumattoman ja 
puolueettoman vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen ratkaistaviksi:
a) nykyisen tai mahdollisen 
verkkomusiikkipalvelujen tarjoajan 
kanssa 22, 23 ja 25 artiklan 
soveltamisesta syntyvät riidat;
b) yhden tai useamman oikeudenhaltijan 
kanssa 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 ja 
30 artiklan soveltamisesta syntyvät riidat;
c) toisen yhteisvalvontajärjestön kanssa 
24, 25, 26, 28 ja 29 artiklan soveltamisesta 
syntyvät riidat.
2. Yhteisvalvontajärjestöjen on 
ilmoitettava asianomaisille 
mahdollisuudesta käyttää 1 kohdassa 
tarkoitettuja vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisumenettelyjä.
3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
menettelyt eivät saa estää osapuolia 
vaatimasta ja puolustamasta oikeuksiaan 
tuomioistuinteitse.

Or. fr

Tarkistus 109
Ehdotus direktiiviksi
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Riitojen ratkaiseminen

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 
riippumattoman ja puolueettoman 
riidanratkaisuelimen ratkaistaviksi.
2. Edellä 34 ja 35 artiklassa sekä 
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36 a artiklassa tarkoitetut menettelyt eivät 
vaikuta osapuolten oikeuteen vaatia ja 
puolustaa oikeuksiaan tuomioistuinteitse.

Or. fr

Tarkistus 110
Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valitukset Direktiivin täytäntöönpanon valvonta

Or. fr

Tarkistus 111
Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestön jäseniä, 
oikeudenhaltijoita, käyttäjiä ja muita 
asianomaisia varten otetaan käyttöön
menettelyt valitusten tekemiseksi 
toimivaltaisille viranomaisille tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
yhteisvalvontajärjestöjen toiminnasta.

1. Jäsenvaltioiden on nimitettävä 
toimivaltaiset viranomaiset, jotka 
varmistavat, että jäsenvaltioiden alueelle 
sijoittautuneet yhteisvalvontajärjestöt 
noudattavat tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi annettuja 
kansallisia säännöksiä. 

Or. fr

Tarkistus 112
Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestön jäseniä, 
oikeudenhaltijoita, käyttäjiä ja muita 
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asianomaisia varten otetaan käyttöön 
menettelyt valitusten tekemiseksi 
toimivaltaisille viranomaisille tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
yhteisvalvontajärjestöjen toiminnasta.

Or. fr

Tarkistus 113
Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. 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.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
1 kohdassa tarkoitetuista säännöistä 
komissiolle viimeistään [päivämäärä] ja 
ilmoitettava sille viipymättä niitä 
koskevista myöhemmistä muutoksista.

Or. fr

Tarkistus 114
Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 15, 21, 37, 38 ja 40 artiklassa 
tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset 
viimeistään [päivämäärä].
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Or. fr

Tarkistus 115
Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 
toimivaltaiset viranomaiset, joille on 
annettu valtuudet varmistaa, että tässä 
direktiivissä vahvistettujen vaatimusten 
nojalla annettuja kansallisia säännöksiä 
noudatetaan, huolehtivat 1 kohdassa 
tarkoitetuista valitusmenettelyistä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 116
Ehdotus direktiiviksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
Seuraamukset ja toimenpiteet

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.
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
1 kohdassa tarkoitetuista säännöistä 
komissiolle viimeistään [päivämäärä] ja 
ilmoitettava sille viipymättä niitä 
koskevista myöhemmistä muutoksista.
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Tarkistus 117
Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään 
[päivämäärä] ilmoitettava komissiolle 
21, 37, 38 ja 40 artiklassa tarkoitetut 
toimivaltaiset viranomaiset.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
15, 21, 37, 38 ja 40 artiklassa tarkoitetut 
toimivaltaiset viranomaiset viimeistään 
[päivämäärä]. Komissio julkaisee kyseiset 
tiedot internet-sivustollaan.

Or. fr

Tarkistus 118
Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee kyseiset tiedot 
internet-sivustollaan.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 119
Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
39 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset seuraavat, miten niiden 
alueelle sijoittautuneet 
yhteisvalvontajärjestöt noudattavat tämän 
direktiivin III osastossa vahvistettuja
vaatimuksia myöntäessään monta aluetta 
kattavia musiikkiteosten verkko-oikeuksien 
lisenssejä.
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Tarkistus 120
Ehdotus direktiiviksi
41 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 a artikla
Henkilötietojen suojelu

Tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten 
toteutettavassa henkilötietojen käsittelyssä 
on noudatettava yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 95/46/EY1.
______________
1 EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. fr

Tarkistus 121
Ehdotus direktiiviksi
41 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

41 b artikla
Komitea

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. fr



PE510.562v01-00 64/64 PR\934456FI.doc

FI

Tarkistus 122
Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen]. Niiden 
on toimitettava nämä säännökset 
viipymättä kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen]. Niiden 
on toimitettava nämä säännökset 
viipymättä kirjallisina komissiolle.

Or. fr


