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Yksityisen kopioinnin maksut 

(2013/2114(INI)) 

Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 157 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A7-0114/2014 

Euroopan parlamentin päätöslauselma yksityisen kopioinnin maksuista 

Euroopan parlamentti, joka  

– ottaa huomioon tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 

yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2001/29/EY
1
, 

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta 

kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten 

sisämarkkinoilla (COM(2012)0372),  

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4, 6, 114 ja 

118 artiklan, 

– ottaa huomioon erityisesti seuraavat Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot: 

C-467/08, Padawan v. SGAE, tuomio 21.10.2010 (Kok. 2010, s. I-10055), 

asiassa C-462/09, Stichting de Thuiskopie v. Opus Supplies Deutschland GmbH ym., 

tuomio 16.6.2011 (Kok. 2011 s. I-05331), asiassa C-277/10, Martin Luksan v. Petrus 

van der Let, tuomio 9.2.2012 (ei vielä julkaistu), yhdistetyissä asioissa C-457/11–

C-460/11 VG Wort v. Kyocera Mita ym., tuomio 27.6.2013 (ei vielä julkaistu) ja 

asiassa C-521/11, Austro Mechana v. Amazon, tuomio 11.7.2013 (ei vielä julkaistu), 

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Teollis- ja 

tekijänoikeuksien sisämarkkinat – Luovuuden ja innovoinnin kannustaminen 

talouskasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelujen 

tarjoamiseksi Euroopassa” (COM(2011)0287), 

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2012 annetun komission tiedonannon sisällöstä 

digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM(2012)0789), 
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– ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 yksityisen kopioinnin ja reprografisen kopioinnin 

maksuja koskevan sovittelun pohjalta laaditut António Vitorinon suositukset, 

– ottaa huomioon musiikki- ja audiovisuaalialan tekijänoikeuksia koskevan oikeudellisten 

asioiden valiokunnan työasiakirjan ”Copyright in the music and audiovisual sectors”, 

joka hyväksyttiin 29. kesäkuuta 2011, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0114/2014), 

A. katsoo, että kulttuuri ja luova ala ovat olennainen osa digitaalitaloutta ja että 

kulttuurinen ilmaiseminen perustuu yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin käyttää Euroopan 

digitaalista infrastruktuuria; 

B. katsoo, että digitaaliaikaan siirtyminen vaikuttaa huomattavasti siihen, miten kulttuuri-

identiteettejä ilmaistaan, ja toteaa, että uusien jakelukanavien syntyminen edistää 

mahdollisuuksia tutustua kulttuuriin ja luovan alan teoksiin ja tarjoaa luovan työn 

tekijöille ja taiteilijoille uusia mahdollisuuksia; 

C. panee merkille, että Euroopassa ja muualla maailmassa tuotettujen, levitettyjen, 

markkinoitujen ja kulutettujen kulttuurituotteiden digitointi on lisännyt valtavasti 

palvelujen ja yritysten määrä; toteaa, että luovan alan teosten suojelu sekä luovan työn 

tekijöiden oikeus oikeudenmukaiseen hyvitykseen ja tulojen tasapuoliseen ja 

tehokkaaseen jakautumiseen kulttuurialalla ovat asioita, jotka on otettava huomioon 

myös digitaaliaikana; 

D. toteaa, että tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivinen hallinnointi lisää 

yhteisvalvontajärjestöjen tarvetta ja edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä 

avoimuuteen, kun luovan työn tekijöiltä peritään palkkioita ja kun heille jaetaan ja 

maksetaan palkkioita;  

E. ottaa huomioon, että direktiivin 2001/29/EY mukaisesti jäsenvaltiot voivat säätää 

poikkeuksesta tai rajoituksesta kopiointioikeuteen silloin, kun kyseessä on tietynlainen 

kulttuurituote, jotta voidaan sallia yksityinen käyttö pyytämättä lupaa 

oikeudenhaltijoilta;  

F. ottaa huomioon, että direktiivin 2001/29/EY mukaisesti jäsenvaltiot voivat säätää, että 

maksujen määrä lasketaan yksinomaan kyseisestä yksityisestä kopioinnista 

oikeudenhaltijoille aiheutuneen mahdollisen haitan pohjalta; 

G. ottaa huomioon, että sellaisten yksityisen kopioinnin maksujen kokonaissumma, jotka 

on peritty 23:ssa 28 jäsenvaltiosta, on yli kolminkertaistunut direktiivin 2001/29/EY 

voimaantulon jälkeen ja on nykyisin komission arvioiden mukaan yli 600 miljoonaa 

euroa; 

H. ottaa huomioon, että kuluttajat maksavat yksityisen kopioinnin maksun ostaessaan 

perinteisiä ja digitaalisia tallennuslaitteita ja aineistoja ja tämän vuoksi kuluttajilla on 

oikeus saada tietoa siitä, että maksu peritään ja mikä sen määrä on; 
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I. ottaa huomioon, että yksityisen kopioinnin maksujen perintämalleissa ja maksujen 

määrissä on eroja, jotka koskevat myös niiden vaikutusta kuluttajiin ja 

sisämarkkinoihin; katsoo, että on luotava eurooppalainen kehys, jolla taataan 

avoimuuden korkea taso oikeudenhaltijoille, laitteiden valmistajille ja maahantuojille, 

kuluttajille sekä palveluntarjoajille koko EU:ssa; 

J. katsoo, että jäsenvaltioissa käyttöön otettujen ammattikäyttöön sovellettavien poikkeus- 

ja korvausjärjestelyjen on oltava tehokkaita;  

K. toteaa, että uusien tekniikoiden ja digitoinnin ansiosta sisältöjä voidaan kopioida ilman, 

että laatu kärsii ja lähes ilman lisäkustannuksia, mikä johtaa uusien liiketoimintamallien 

kehittymiseen ja synnyttää mahdollisuuksia merkittävien yleisten hyötyjen tuottamiseen 

esimerkiksi, kun kyse on mahdollisuudesta käyttää yhä moninaisempia kulttuurisisältöjä 

sekä tiedon ja koulutuksen saamisesta;  

Järjestelmää on uudenaikaistettava ja yhdenmukaistettava 

1. muistuttaa, että tekijänoikeuslainsäädännön olisi luotava tasapaino luovan työn 

tekijöiden ja kuluttajien etujen kesken; katsoo, että kaikilla eurooppalaisilla kuluttajilla 

olisi oltava oikeus laillisesti hankitun sisällön yksityiseen kopiointiin; 

2. toteaa, että nykyisellään yksityisen kopioinnin maksut muodostavat tulonlähteen, jonka 

merkitys oikeudenhaltijoiden eri luokille vaihtelee, ja että sen merkitys vaihtelee 

suuresti jäsenvaltioiden kesken; 

3. korostaa, että vaikka jotkut jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa poikkeusta yksityiseen 

kopiointiin siten, että oikeudenhaltijoille maksetaan korvausta, myös niissä 

jäsenvaltioissa, joissa ei ole otettu käyttöön yksityisen kopioinnin maksuja, kulttuuriala 

ja luovat alat ovat olemassa ja edistävät omalta osaltaan kasvua; 

4. korostaa, että maksujen perimistä koskevien kansallisten järjestelmien väliset suuret 

erot, jotka koskevat erityisesti niitä tuotetyyppejä, joista maksuja peritään, ja näiden 

maksujen määriä, vääristävät kilpailua ja johtavat oikeuspaikkakeinotteluun 

sisämarkkinoilla; 

5. kehottaa sen vuoksi käymään pitkällä aikavälillä keskusteluja, joiden avulla pyritään 

kehittämään entistä tehokkaampi ja ajanmukaisempi toimintatapa, joka ei välttämättä 

perustu kiinteämääräiseen laitemaksuun, ja luomaan nykyaikaistetun eurooppalaisen 

kehyksen, jolla taataan samanlaiset edellytykset oikeudenhaltijoille, kuluttajille, 

laitteiden valmistajille ja maahantuojille sekä palveluntarjoajille koko unionissa; 

6. painottaa, että keskusteluja on käytävä, jotta voidaan arvioida käytössä olevien 

maksujärjestelmien tehokkuutta ja vaikutusta digitaalisilla sisämarkkinoilla; pyytää siksi 

jäsenvaltioita ja komissiota selvittämään vaihtoehtoja, joilla voitaisiin saavuttaa 

tasapainoiseen tekijänoikeusjärjestelmään liittyvät tavoitteet siten, että samalla otetaan 

huomioon nykyaikaiset kuluttajien odotukset;  

7. katsoo myös, että laillisesti hankitun sisällön yksityinen kopiointi on kuluttajan 

hankkimien tuotteiden tai palvelujen tavanomaista käyttöä, josta ei pitäisi aiheutua 
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haittaa oikeudenhaltijoiden oikeutetuille eduille ja joka ei tämän vuoksi oikeuta 

hyvitysten perimiseen; 

8. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota tekemään selvityksen yksityisen kopioinnin 

keskeisistä osatekijöistä ja erityisesti määrittelemään ”oikeudenmukaisen hyvityksen” 

käsitteen, josta ei nykyisellään nimenomaisesti säädetä direktiivissä 2001/29/EY, sekä 

”haitan”, joka aiheutuu tekijälle, kun hänen teostaan kopioidaan luvatta yksityiseen 

käyttöön; 

Maksujärjestelmän parantaminen lyhyellä aikavälillä 

9. kehottaa komissiota etsimään yhteisiä lähtökohtia keskusteluun tuotteista, joista maksua 

olisi perittävä, ja vahvistamaan yhteisiä perusteita yksityisen kopioinnin maksujen 

suuruudesta käytäviä neuvotteluja varten, jotta voidaan ottaa käyttöön kaikkien 

asianosaisten kannalta avoin, tasapuolinen ja yhtenäinen järjestelmä; 

10. suosittaa, että rajat ylittävissä kaupoissa yksityisen kopioinnin maksut peritään siinä 

jäsenvaltiossa, jossa tuotteen ostanut loppukäyttäjä asuu, Euroopan unionin 

tuomioistuimen Opus-asiassa antaman tuomion mukaisesti; 

11. katsoo siksi, että jäsenvaltion yhteisvalvontajärjestö saisi periä samasta tuotteesta 

maksuja vain kerran, jotta vältetään korvausten suorittaminen kahdesti rajat ylittävissä 

kaupoissa, ja korostaa, että jossakin muussa kuin loppukäyttäjän jäsenvaltiossa 

aiheettomasti suoritetut maksut on korvattava; 

12. katsoo, että kuluttajille on annettava tietoa heidän maksamiensa maksujen määrästä, 

tarkoituksesta ja käytöstä; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita valmistajia, 

maahantuojia, vähittäiskauppiaita ja kuluttajajärjestöjä kuultuaan varmistamaan, että 

nämä tiedot ilmoitetaan selkeästi kuluttajille; 

13. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään ammattikäyttöön myönnettäviä vapautuksia 

koskevat avoimet säännöt, joilla varmistetaan, että ammattikäyttöön ei EU:n 

tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti sovelleta myöskään käytännössä yksityisen 

kopioinnin maksua; 

Tulojen jakamisen avoimuus  

14. korostaa, että avoimuutta on lisättävä, kun yhteisvalvontajärjestöt perivät luovan työn 

tekijöiltä palkkioita sekä jakavat ja maksavat näille palkkioita, esimerkiksi julkaisemalla 

vuosittain tiedot sosiaalisiin tarkoituksiin ja kulttuuritarkoituksiin käytetyistä maksuista;  

Tekniset suojatoimet  

15. huomauttaa, että jäsenvaltiot voivat säätää tekijänoikeutta koskevasta poikkeuksesta ja 

antaa näin kansalaisille oikeuden kopioida vapaasti musiikki- ja 

audiovisuaaliaineistonsa yhdestä välineestä toiseen pyytämättä lupaa 

oikeudenhaltijoilta; pitää valitettavana, että käytännössä tietyt tekniset suojatoimet 

saattavat rajoittaa tätä vapautta; 
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16. kehottaa komissiota arvioimaan, missä määrin tekniset suojatoimet vaikuttavat 

oikeuteen tehdä kopioita yksityiseen käyttöön ja luovan työn tekijöiden 

oikeudenmukaiseen hyvitykseen yksityistä kopiointia koskevien poikkeusten 

mukaisesti; 

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

Or. en 

 

 


