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Asia: Vetoomus nro 1665/2008, Becky Hogge, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, Open Rights Group -ryhmän puolesta, ja 
13 952 allekirjoittanutta, äänitallenteiden tekijänoikeuksien suojan 
voimassaoloajan pidentämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät vastustavat tekijänoikeuksien ja muiden vastaavien oikeuksien suojan 
voimassaoloajan pidentämistä. Komission ehdotuksen KOM(2008)0464 
(direktiivin 2006/116/EY muuttaminen) mukaan voimassaoloaikaa pidennettäisiin 
50 vuodesta 95 vuoteen äänitteiden tai äänitallenteiden esiintyjien ja tuottajien osalta. 
Vetoomuksen esittäjät pyytävät, että ammattilaisten ja kuluttajien kannat otetaan huomioon, 
kun direktiiviä muutetaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 15. toukokuuta 2009.

Vetoomuksessa, jonka on allekirjoittanut 13 952 henkilöä, vedotaan EU:n toimielimiin, jotta 
ne varmistaisivat, että tekijänoikeuspolitiikassa otettaisiin huomioon kaikkien sidosryhmien, 
myös kuluttajien ja yleishyödyllisten järjestöjen, edut eikä pelkästään tekijänoikeuksien 
voimassaoloajan pidentämistä ajavien kaupallisten oikeuksien haltijoiden etuja. Vetoomuksen 
esittäjien mukaan ehdotuksessa tekijänoikeuksien voimassaoloajan pidentämiseksi sekä 
tekijänoikeuspolitiikassa yleensä keskitytään liiaksi tekijänoikeuksien haltijoiden sekä 
tekijänoikeuksien hallinnoinnista vastaavien henkilöihin etuihin.
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Ehdotuksen vaikuttavuus 

Komission ehdotusta edelsi vaikutustenarviointi1 jossa otettiin huomioon eri sidosryhmien, 
kuten kuluttajien ja yleishyödyllisten järjestöjen näkemykset. Komission yksiköt kävivät läpi 
joukon tutkimuksia, myös kaikki vetoomuksessa mainitut tutkimukset. Luettelo tutkimuksista 
on nähtävissä vaikutustenarvioinnin sivulla 13. Komissio haluaa korostaa, että vetoomuksen 
esittäjien mainitsemat akateemiset tutkimukset sisältävät yleisiä huomioita 
tekijänoikeuspolitiikasta ja että niissä tarkastellaan esiintyjien oikeuksien historiaa. 
Vetoomuksen esittäjien mainitsemassa akateemisessa kirjallisuudessa ei ole (yhtä tutkimusta 
lukuun ottamatta) yhtään empiiristä analyysia esiintyjien korvauksista tai kuluttajiin 
kohdistuvista vaikutuksista. 

Kokemusperäiseen tietoon perustuvassa komission vaikutustenarvioinnissa tunnustetaan, että 
suoja-ajan pidentämisen keskimääräinen vuosittainen lisähyöty tavalliselle esiintyjälle ei olisi 
huomattava (verrattuna pankki- ja vakuutusalan menestyjien palkkoihin), mutta kuitenkin 
tärkeä.

Rojaltimaksujen voimassaoloajan pidentämisestä yleisradiotoiminnalle sekä baarien ja 
yökerhojen julkisille esityksille koituva hyöty voi olla jopa 737 euroa. Laskelma perustuu 
siihen, että esiintyjille ensimmäisen kymmenen vuoden aikana kerääntyvät voitot ovat noin 
18 miljoonaa euroa, sekä siihen, että noin 24 500 esiintyjää menettää suojan ensimmäisen 
vuosikymmenen kuluessa. Jos koko vuosikymmenen ajan kerääntyneet korvaukset 
(18 miljoonaa euroa) jaetaan suojan kyseisellä vuosikymmenellä menettävien 
24 500 esiintyjän kesken, esiintyjän korvaukseksi saadaan keskimäärin 737 euroa vuotta 
kohti.

Vetoomuksen esittäjien vaihtoehtoinen laskelma (joka löytyy osoitteesta 
http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf) on siten virheellinen. Siinä 
komission tulos on jaettu kymmenellä ja väitetään suojan menettävien esiintyjien määräksi 
24 500. On selvää, että luku viittaa niiden esiintyjien lukumäärään, jotka menettävät suojan 
kymmenen vuoden kuluessa. 

Esiintyjien lisäkorvaukset tulevat taustamuusikoiden rahastosta. Toisin kuin vetoomusten 
esittäjät väittävät, tästä rahastosta ei makseta korvauksia erityisesti "rikkaille ja kuuluisille" 
esiintyjille vaan taustamuusikoille. Tästä rahastosta maksetaan 130–2 065 euroa vuosittain 
lisäkorvauksia tavallisille taustamuusikoille. Vetoomuksen esittäjät saattavat pitää näitä 
korvauksia vähäpätöisinä, mutta taustamuusikot ovat eri mieltä.
Vetoomuksen esittäjien vaihtoehtoinen laskelma on myös tältä osin virheellinen (ks. ed. 
lainaus). Heidän laskelmassaan väitetään, että kaikki esiintyjät voivat saada korvauksia 
taustamuusikoiden rahastosta, vaikka todellisuudessa on selvää, että siitä maksetaan 
korvauksia vain niille esiintyjille, jotka ovat luovuttaneet oikeutensa kertamaksua vastaan. 
Siten rahastosta ei makseta korvauksia vain menestyneille pääesiintyjille.

                                               
1 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Vaikutusten arviointi esittäjien ja äänitetuottajien oikeudellisesta ja 

taloudellisesta tilanteesta Euroopan unionissa, 23. huhtikuuta 2008. 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf
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Edellä mainitut laskelmat eivät sisällä lisätienestejä, joita nimeltä mainitut pääesiintyjät (jotka 
ovat tehneet rojalteja tuovan sopimuksen) saavat sen ansiosta, ettei rojaltimaksuihin saa enää 
tehdä vähennyksiä suoja-ajan pidentämisen jälkeen. Ehdotus merkitsee "sopimusten 
nollaamista" niille esiintyjille, jotka eivät ole koskaan saaneet sopimusperusteisia 
rojaltimaksuja ensimmäisenä 50-vuotiskautena sen vuoksi, ettei levy-yhtiö ole vielä saanut 
katettua alkuperäisen investointinsa kustannuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden esiintyjien 
rojaltimaksut alkavat kerääntyä vasta suoja-ajan pidentämisestä lähtien, kun levytuottajalle 
kuuluvia muita maksuja ei ole.

Siten komission ehdotuksella voidaan lisätä merkittävästi monen vähän tunnetun tai täysin 
tuntemattoman esiintyjän tuloja etenkin heidän uransa myöhemmässä vaiheessa. Tämä pätee 
etenkin niihin pääesiintyjiin, jotka eivät ole aiemmin saaneet rojaltimaksuja, sekä niihin 
taustamuusikoihin, jotka saavat ensimmäistä kertaa uransa aikana lisätuloja heille 
tarkoitetusta rahastosta. 

Se, että myös levytuottajat hyötyvät suoja-ajan pidentämisestä ja saavat siten lisätuloja, on 
tärkeää rahaston toiminnan kannalta. Jos levyjä ei myydä, taustamuusikoille ei voida maksaa 
korvauksia. 

Komission ehdotuksessa 20 prosenttia myyntituloista, joita levy-yhtiöt ansaitsevat pidennetyn 
suoja-ajan kuluessa, muodostavat rahaston varat. Äänitallenneteollisuuden toistuvat ja 
toistaiseksi tuloksettomat yritykset vähentää rahastoon osoitettavia varoja osoittavat, ettei 
komission ehdotus ole mikään "lahja" äänitallenneteollisuudelle.

Levytuottajat joutuvat sitä paitsi maksamaan suoja-ajan pidentämisen jälkeen enemmän 
rojaltimaksuja, koska heidän on maksettava ne täysimääräisinä kaikille pääesiintyjille.
Kriitikot unohtavat jatkuvasti tämän säännön.

Yleistä hyötyä koskevat kysymykset

Komissio, joka on ottanut huomioon kaikkien osapuolten näkemykset, katsoo, että ehdotus 
suoja-ajan pidentämiseksi on tasapuolinen. Myös yhteispäätösmenettelyssä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston edustajien kanssa käydyt neuvottelut vahvistavat, ettei lopullisessa 
tekstissä ole jätetty huomioimatta yhtäkään Euroopan kansalaisten tai jäsenvaltioiden 
viranomaisten esittämää huolta. 

Komission mielestä ehdotuksen vertaaminen ohjelmistopatenttialoitteeseen on täysin 
perusteeton. Tätä komissio perustelee sillä laajalla tuella, jota ehdotus on saanut muusikkojen 
ammattiliittojen piirissä. Ehdotuksessa ei ole kyse äänitallenneteollisuuden säilymisestä tai 
harvojen suuryhtiöiden etujen suojelemisesta vaan siitä, että tunnustetaan vihdoin, että 
esiintyjien, laulajien, kapellimestareiden ja kuoronjäsenten kohtuullinen elanto on kiinni 
tekijänoikeusmaksuista. 

Yhteistä omaisuutta olevat äänitallenteet

Komission ehdotus koskee ainoastaan esiintyjien ja levytuottajien oikeuksia. Jos siis ehdotus 
hyväksytään vuonna 2010, suoja-ajan pidentäminen koskee ainoastaan oikeuksia, joista 



PE426.903v01-00 4/5 CM\784459FI.doc

FI

esiintyjät ja tuottajat ovat nauttineet 1960-luvulta lähtien. 

Vetoomusten esittäjät unohtavat mainita, että tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuoden ajan 
viimeisenä elossa olleen teoksen luomiseen osallistuneen tekijän kuoleman jälkeen.
Alkuperäiset teokset ovat toisin sanoen suojattuja yleensä jopa 140–150 vuotta. 
Tekijänoikeudet (esimerkiksi säveltäjien tai sanoittajien oikeudet), jotka koskevat 1960-luvun 
jälkeisiä äänitteitä, pysyvät siis voimassa vielä kauan senkin jälkeen, kun esiintyjien 
pidennetty suoja-aika on mennyt umpeen. Musiikkiteosta voidaan pitää yhteisenä 
omaisuutena vasta tekijänoikeuksien voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Rojaltimaksuja on 
silti yhä maksettava tekijöille pitkän aikaa myös senkin jälkeen, kun äänitallenne on 
menettänyt suojan.

Käytä tai menetä -lauseke 

Tämän lausekkeen tarkoituksena on antaa esiintyjille mahdollisuus saada takaisin oikeutensa 
äänitteeseen, jos tuottaja ei myy Internetissä tai kaupoissa tallennetta, jolla kyseinen esiintyjä 
esiintyy. Esiintyjä voi tällöin joko julkistaa musiikkia uudelleen itse tai hakea tähän tehtävään 
jonkin muun tuottajan.

Vetoomuksen esittäjät väittävät virheellisesti, että esiintyjät tai tallenteiden käyttäjät joutuvat 
maksamaan sen todistamisesta, ettei tallennetta "ole ollut saatavilla joskus jossain muualla".
Tämä ei kerro tarpeeksi hyvin käytä tai menetä -lausekkeen rakenteesta. Lauseke edellyttää 
erityisesti, että esiintyjien on voitava ilmoittaa tuottajille aikomuksestaan päättää sopimus, jos 
tuottaja ei vie äänitallennetta verkkoon tai myy sitä CD-levyn muodossa. Jos tuottaja ei käytä 
näitä molempia hyödyntämisen muotoja, siirretty tekijänoikeus palautetaan esiintyjälle, ja 
tuottajan tekijänoikeus äänitallenteeseen lakkaa.
    
Audiovisuaalisten teosten suoja

Nykyinen ehdotus ei kata audiovisuaalialaa. Komissio ilmoitti neuvotteluissa, että alasta olisi 
laadittava lisätutkimus ennen ehdotusten täytäntöönpanoa. Näin ollen nykyiseen ehdotukseen 
sisältyy artikla, jossa täsmennetään, että komission on laadittava audiovisuaalialan esiintyjiä 
koskeva erillinen vaikutustenarviointi.

Ehdotuksen selkeys

Komissio katsoo, ettei valvontakysymystä pidä sekoittaa immateriaalioikeuksien kestoon tai 
soveltamisalaan. Nykyiseen ehdotukseen ei sisälly valvontatoimenpiteitä. Kyseisiä oikeuksia, 
kuten lähetystoiminnan harjoittajien tasavertaisia palkkioita ja yleisölle tiedottamista, 
edistetään pikemminkin tekijänoikeuksien suojan voimassaoloaikaa pidentämällä, jolloin 
esiintyjät saavat hyödyn suoraan ilman, että joudutaan turvautumaan hankaliin 
valvontatoimiin tai digitaalisten oikeuksien hallintatekniikoihin. 

Näyttöön perustuvan lähestymistavan periaate

Komissio katsoo, että vaikutustenarviointi sisältää laaja-alaista näyttöä. 
Vaikutustenarvioinnissa tarkastellaan myös kuluttajahintakysymystä. Esiintyjien tai tuottajien 
tekijänoikeuksien suojan sekä äänitallenteiden vähittäishinnan välistä syy-yhteyttä ei ole voitu 
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näyttää toteen. Komissio on päätynyt siihen, että äänitallenteiden hinnoittelua sanelevat monet 
muut tekijät, kuten hyllytila ja jälleenmyyjille jäävä osuus tallenteiden hinnasta. 
Kokemusperäisen näytön perusteella äänitallenteiden hinnat eivät laske esitysten 
tekijänoikeuksien voimassaolon päättymisen jälkeen. Tämä johtuu lähinnä siitä, että tekijöille 
maksetaan edelleen palkkioita lauluistaan (jotka on suojattu koko heidän elinikänsä ajan sekä 
70 vuotta sen jälkeen) ja että julkiset yhtiöt myyvät teoksia lähes samaan hintaan kuin levy-
yhtiöt.

Verkkomyynnistä voidaan sanoa, että nykyisin yleisten ohjelmien, kuten iTunesin, tarjoamat 
kappalekohtaiset hinnat ovat samat riippumatta siitä, onko musiikki suojattu 
tekijänoikeuksilla vai ei. 

Tilausmaksuperusteiset palvelut mahdollistavat pääsyn tuotantoon tai moniin kappaleisiin 
kuukausimaksusta, joka ei vaihtele tekijänoikeussuojan piiriin kuuluvien tai sen ulkopuolella 
olevien kappaleiden määrän mukaan.

Liitännäisyhteys musiikkipalveluihin, kuten palveluihin nimeltä "Nokia comes with music" 
(matkapuhelimet) tai "Orange music max" (ISP, matkapuhelimet) maksavat niin ikään saman 
verran kuluttajan lataamasta kappaleesta riippumatta.

Niistä sadasta musiikkipalvelusta, jotka sisältyvät tuoreeseen selvitykseen nimeltä 
Observatoire de la musique: Etat des lieux de l'offre de musique numérique au premier 
semestre 2008, vain yksi palvelu tarjoaa pääsyn äänitallenteisiin, joilla ei ole enää suojaa. 
Yhden euron kappalehinta on se hinta, joka veloitetaan myös silloin, kun äänitallenteet ovat 
edelleen suojan piirissä.

Ehdotuksen asema

Euroopan parlamentti on tutkinut ehdotuksen ja äänestänyt siitä neljässä valiokunnassa, joita 
ovat: kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (10. joulukuuta 2008), sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunta (12. joulukuuta 2008), teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
(16. joulukuuta 2008) sekä asiaa johtava oikeudellisten asioiden valiokunta 
(18. helmikuuta 2009). Suurin osa äänistä oli puoltavia. 

Neuvottelut ovat edelleen käynnissä neuvostossa, ja näyttää siltä, että neuvoston ja EP:n 
tekstit ovat melko yhteneväiset. Lähentymistä on tapahtunut seuraavissa kohdissa: 
tekijänoikeuksien voimassaoloajan pidentämisen rajoittaminen 70 vuoteen ja 
taustamuusikoiden rahaston perustaminen, sopimusten nollaamista koskevan lausekkeen sekä 
käytä tai menetä -lausekkeen soveltaminen kaikkiin äänitallenteisiin riippumatta siitä, onko 
äänitys tapahtunut ennen voimassaoloajan pidentämistä tai sen jälkeen. 

Päätelmät

Komission mielestä ehdotuksesta on keskusteltu laajasti kaikkien sidosryhmien panos 
huomioon ottaen niin, että lainsäädäntöteksti on tasapainoinen. Ehdotuksen alkuperäisenä 
tavoitteena oli kohentaa esiintyjien taloudellista asemaa. Se, että esiintyjät toivoisivat 
ehdotuksen läpimenoa, osoittaisi, että päätelmät ovat juuri ne, jotka komissio on esittänyt 
kattavassa vaikutustenarvioinnissaan.


