
PE603.740/ 1

FI

10.5.2017 A8-0378/ 001-053

TARKISTUKSET 001-053 
esittäjä(t): Oikeudellisten asioiden valiokunta

Mietintö
Jean-Marie Cavada A8-0378/2016
Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla

Ehdotus asetukseksi (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

– ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 yhdessä 169 artiklan 
kanssa,

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Koska sisämarkkinat kattavat alueen, 
jolla ei ole sisäisiä rajoja, ja perustuvat 
muun muassa palveluiden ja ihmisten 
vapaaseen liikkuvuuteen, on tarpeen säätää 
siitä, että kuluttajat voivat käyttää 
verkkosisältöpalveluita, joissa tarjotaan 
saataville sisältöä esimerkiksi musiikin, 
pelien, elokuvien tai urheilutapahtumien 
muodossa paitsi asuinjäsenvaltiossaan 
myös silloin, kun he ovat tilapäisesti 
jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa. 

(1) Se, että asuinjäsenvaltiossa 
etukäteen laillisesti hankittujen 
verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä 
siirrettävyys on kuluttajien saatavilla, on 
eduksi sisämarkkinoiden sujuvan 
toiminnan sekä henkilöiden ja tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden periaatteiden 
tehokkaan täytäntöönpanon kannalta. 
Koska sisämarkkinat kattavat alueen, jolla 
ei ole sisäisiä rajoja, ja perustuvat muun 
muassa palveluiden ja ihmisten vapaaseen 
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Tämän vuoksi olisi poistettava esteet, jotka 
haittaavat tällaisten 
verkkosisältöpalveluiden saantia ja käyttöä 
valtioiden rajojen yli.

liikkuvuuteen, on tarpeen varmistaa, että 
kuluttajat voivat käyttää 
verkkosisältöpalveluja, joissa tarjotaan 
saataville sisältöä esimerkiksi musiikin, 
pelien, elokuvien, viihdeohjelmien tai 
urheilutapahtumien muodossa paitsi 
asuinjäsenvaltiossaan myös silloin, kun he 
ovat tilapäisesti jossakin muussa unionin 
jäsenvaltiossa esimerkiksi vapaa-ajan, 
työn tai opiskelun vuoksi. Tämän vuoksi 
olisi mahdollisimman pian ja ilman 
käyttäjälle aiheutuvia kustannuksia 
poistettava esteet, jotka haittaavat tällaisten 
verkkosisältöpalvelujen saantia ja käyttöä 
valtioiden rajojen yli varsinkin niillä 
aloilla, joilla verkkosisältöjen siirrettävyys 
on edelleen vähäistä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tekniikan kehitys on johtanut 
kannettavien laiteiden, kuten tablettien ja 
älypuhelinten, yleistymiseen ja tehnyt 
verkkosisältöpalveluiden käytön yhä 
helpommaksi, kun nämä palvelut ovat 
kuluttajien saatavilla heidän sijainnistaan 
riippumatta. Sisällön ja innovatiivisten 
sisältöpalveluiden saannin kysyntä on 
kuluttajien keskuudessa nopeassa kasvussa 
kuluttajien kotimaan lisäksi myös silloin, 
kun he oleskelevat tilapäisesti jossakin 
muussa unionin jäsenvaltiossa.

(2) Tekniikan kehitys on johtanut 
kannettavien laiteiden, kuten kannettavien 
tietokoneiden, tablettien ja älypuhelinten, 
yleistymiseen ja tehnyt 
verkkosisältöpalvelujen käytön yhä 
helpommaksi, kun nämä palvelut ovat 
kuluttajien saatavilla heidän sijainnistaan 
riippumatta. Sisällön ja innovatiivisten 
sisältöpalvelujen kysyntä on kuluttajien 
keskuudessa nopeassa kasvussa. On 
aiheellista tukea tätä uutta kulutustapaa 
toimilla, jotka helpottavat tilaajien pääsyä 
verkkosisältöön, kun he oleskelevat 
tilapäisesti jossakin muussa unionin 
jäsenvaltiossa. Sillä tuetaan kuluttajia 
Euroopan unionissa. Rajatylittävän 
siirrettävyyden hallittu, valvottu ja 
oikeasuhteinen käyttöönotto tarjoaa sen 
käyttäjille lisämahdollisuuden päästä 
verkkosisältöön laillisesti. ”Tilapäisen 
oleskelun” käsite olisi suhteutettava 
tämän asetuksen tavoitteeseen, eli 
verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän 
siirrettävyyden tarjoamiseen tilaajille, 
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jotka oleskelevat tilapäisesti jossakin 
muussa unionin jäsenvaltiossa mutta 
asuvat tavanomaisesti 
asuinjäsenvaltiossaan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kuluttajat ovat yhä useammin 
osapuolina palveluntarjoajien kanssa 
tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka 
koskevat verkkosisältöpalveluiden 
tarjontaa. Kun kuluttajat oleskelevat 
tilapäisesti jossakin muussa unionin 
jäsenvaltiossa, he eivät kuitenkaan 
useinkaan voi saada ja käyttää niitä 
verkkosisältöpalveluita, joihin he ovat 
kotimaassaan hankkineet käyttöoikeuden.

(3) Kuluttajat ovat yhä useammin 
osapuolina palveluntarjoajien kanssa 
tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka 
koskevat verkkosisältöpalvelujen tarjontaa. 
Kun kuluttajat oleskelevat tilapäisesti 
jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa, he 
eivät kuitenkaan useinkaan edelleen voi 
saada ja käyttää niitä 
verkkosisältöpalveluja, joihin he ovat 
asuinjäsenvaltiossaan hankkineet 
laillisesti käyttöoikeuden.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Monet esteet haittaavat näiden 
palveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka 
oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa 
jäsenvaltiossa. Tiettyihin 
verkkopalveluihin kuuluu sisältöä, kuten 
musiikkia, pelejä tai elokuvia, joka on 
suojattu unionin lainsäädännön mukaisella 
tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla. 
verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän 
siirrettävyyden esteet ovat erityisesti 
lähtöisin siitä, että tekijänoikeudella ja/tai 
lähioikeuksilla suojatun sisällön, kuten 
audiovisuaalisten teosten, lähetysoikeudet 
on usein lisensoitu alueellisesti, sekä siitä, 
että verkkopalveluiden tarjoajat voivat 
valintansa mukaan palvella vain tiettyjä 
markkinoita.

(4) Monet esteet haittaavat näiden 
palveluiden tarjoamista kuluttajille, jotka 
oleskelevat tilapäisesti jossakin muussa 
jäsenvaltiossa. Tiettyihin 
verkkopalveluihin kuuluu sisältöä, kuten 
musiikkia, pelejä, viihdeohjelmia tai 
elokuvia, joka on suojattu unionin 
lainsäädännön mukaisella tekijänoikeudella 
ja/tai lähioikeuksilla. Tällä hetkellä 
verkkosisältöpalveluiden rajatylittävään 
siirrettävyyteen liittyvät ongelmat 
vaihtelevat eri aloilla, esimerkiksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/26/EU1a nojalla 
musiikkialalla monialueelliset tai 
yleiseurooppalaiset lisenssit ovat 
mahdollisia, kun taas audiovisuaalialaa, 
jolla on hallitsevana pelkästään 
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alueellisen lisensoinnin malli, ei ole vielä 
käsitelty. Tämän asetuksen tarkoituksena 
on ratkaista kaikki siirrettävyyden 
käyttöönottoon liittyvät vaikeudet kaikilla 
asiaankuuluvilla aloilla heikentämättä 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
takaaman suojan korkeaa tasoa unionissa 
eikä varsinkaan voimassa olevaa 
alueellista lisensointimallia, joka on 
keskeinen unionin eri markkinoille 
sovitettujen kulttuurisisältöjen 
rahoittamisen ja tuottamisen kannalta ja 
sen myötä vahvan eurooppalaisen 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
jatkumisen kannalta.
__________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien kollektiivisesta 
hallinnoinnista sekä usean valtion alueen 
kattavasta musiikkiteosten oikeuksien 
lisensioinnista verkkokäyttöä varten 
sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, 
s. 72).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sama koskee muuta sisältöä, kuten 
urheilutapahtumia, jota ei ole suojattu 
unionin lainsäädännön mukaisella 
tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla 
mutta joka on voitu kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti suojata 
tekijänoikeudella, lähioikeuksilla tai 
muulla erityislainsäädännöllä ja jonka 
tällaisten tapahtumien järjestäjät usein 
myös lisensoivat tai jonka 
verkkopalveluiden tarjoajat tarjoavat 
alueelliselta pohjalta. Yleisradio-
organisaatioiden toteuttama tällaisen 
sisällön lähettäminen olisi suojattu 
lähioikeuksilla, jotka on yhdenmukaistettu 
unionin tasolla. Lisäksi tällaisen sisällön 

(5) Sama koskee muuta sisältöä, kuten 
urheilutapahtumia, jota ei ole suojattu 
unionin lainsäädännön mukaisella 
tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla 
mutta joka on voitu kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti suojata 
tekijänoikeudella, lähioikeuksilla tai 
muulla erityislainsäädännöllä ja jonka 
tällaisten tapahtumien järjestäjät usein 
myös lisensoivat tai jonka 
verkkopalveluiden tarjoajat tarjoavat 
alueelliselta pohjalta. Yleisradio-
organisaatioiden toteuttama tällaisen 
sisällön lähettäminen olisi suojattu 
lähioikeuksilla, jotka on yhdenmukaistettu 
unionin tasolla. Lisäksi tällaisen sisällön 
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lähetyksiin kuuluu usein 
tekijänoikeussuojattuja osia, kuten 
avauksena tai päätöksenä käytettäviä 
videojaksoja tai graafisia elementtejä. 
Lyhyitä uutisraportteja varten on lisäksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2010/13/EU22 
yhdenmukaistettu tiettyjä seikkoja 
tällaisissa lähetyksissä, jotka liittyvät 
yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviin tai 
yleisöä suuresti kiinnostaviin tapahtumiin. 
Direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettuihin 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
sisältyvät palvelut, jotka tarjoavat 
saataville urheilutapahtumien, uutisten tai 
ajankohtaistapahtumien kaltaista sisältöä.

lähetyksiin kuuluu usein 
tekijänoikeussuojattuja osia, kuten 
avauksena tai päätöksenä käytettäviä 
videojaksoja tai graafisia elementtejä. 
Lyhyitä uutisraportteja varten on lisäksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2010/13/EU22 
yhdenmukaistettu tiettyjä seikkoja 
tällaisissa lähetyksissä, jotka liittyvät 
yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviin tai 
yleisöä suuresti kiinnostaviin tapahtumiin. 
Direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettuihin 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
sisältyvät palvelut, jotka tarjoavat 
saataville urheilutapahtumien, uutisten tai 
ajankohtaistapahtumien kaltaista sisältöä. 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 167 artiklan 4 kohdassa 
edellytetään, että unioni ottaa kulttuuriin 
liittyvät näkökohdat huomioon 
perussopimusten muiden määräysten 
mukaisessa toiminnassaan. Kulttuuri-
ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta 
ja edistämisestä 20 päivänä lokakuuta 
2005 tehdyssä Unescon yleissopimuksessa 
tarkoitettu kulttuurisen 
monimuotoisuuden kunnioittaminen ja 
mahdollisuus nauttia siitä olisi siksi 
otettava huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti.

__________________ __________________
22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 
maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi), EUVL 
L 95, 15.4.2010, s. 1.

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 
maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL 
L 95, 15.4.2010, s. 1).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän vuoksi (6) Tämän vuoksi verkkosisältöpalveluja 
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verkkosisältöpalveluita markkinoidaan yhä 
enemmän paketteina, joissa ei voida 
erotella tekijänoikeudella ja/tai 
lähioikeuksilla suojaamatonta sisältöä 
sisällöstä, joka on suojattu 
tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla, 
ilman että kuluttajille tarjottavan palvelun 
arvo merkittävästi pienentyy. Tämä koskee 
erityisesti suosituinta sisältöä, kuten 
urheilutapahtumia tai muita tapahtumia, 
jotka ovat erittäin merkittäviä kuluttajille. 
Jotta palveluntarjoajat voivat antaa 
kuluttajille täyden pääsyn 
verkkosisältöpalveluihinsa, on 
välttämätöntä, että tämän asetuksen piiriin 
sisällytetään myös tällainen 
verkkosisältöpalveluissa käytettävä sisältö, 
ja näin ollen myös, että asetusta sovelletaan 
direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettuihin 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin sekä 
yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin 
kokonaisuudessaan.

markkinoidaan yhä enemmän paketteina, 
joissa ei voida erotella tekijänoikeudella 
ja/tai lähioikeuksilla suojaamatonta sisältöä 
sisällöstä, joka on suojattu 
tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla, 
ilman että kuluttajille tarjottavan palvelun 
arvo merkittävästi pienentyy. Tämä koskee 
erityisesti suosituinta sisältöä, kuten 
urheilutapahtumia tai muita tapahtumia, 
jotka ovat erittäin merkittäviä kuluttajille. 
Jotta palveluntarjoajat voivat antaa 
kuluttajille täyden pääsyn 
verkkosisältöpalveluihinsa heidän 
oleskellessaan tilapäisesti jossakin 
muussa jäsenvaltiossa kuin 
asuinjäsenvaltiossaan, on välttämätöntä, 
että tämän asetuksen piiriin sisällytetään 
myös tällainen verkkosisältöpalveluissa 
käytettävä sisältö, ja näin ollen myös, että 
asetusta sovelletaan direktiivissä 
2010/13/EU tarkoitettuihin 
audiovisuaalisiin mediapalveluihin sekä 
yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin 
kokonaisuudessaan.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Teosten ja muun suojatun aineiston 
oikeudet on yhdenmukaistettu muiden 
muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 96/9/EY23, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2001/29/EY24, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2006/115/EY25 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2009/24/EY26.

(7) Teosten ja muun suojatun aineiston 
oikeudet on yhdenmukaistettu muiden 
muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 96/9/EY23, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2001/29/EY24, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2006/115/EY25, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2009/24/EY26 ja direktiivillä 
2014/26/EU.

__________________ __________________
23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 1996, tietokantojen 
oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 
27.3.1996, s. 20–28).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 1996, tietokantojen 
oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 
27.3.1996, s. 20).
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24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 
toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
(EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 
toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
(EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, vuokraus- ja 
lainausoikeuksista sekä tietyistä 
tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen 
omaisuuden alalla (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 28–35).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, vuokraus- ja 
lainausoikeuksista sekä tietyistä 
tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen 
omaisuuden alalla (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 28).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, tietokoneohjelmien 
oikeudellisesta suojasta (EUVL L 111, 
5.5.2009, s. 16–22).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, tietokoneohjelmien 
oikeudellisesta suojasta (EUVL L 111, 
5.5.2009, s. 16).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Lisenssin hankkiminen tarvittaviin 
oikeuksiin ei aina ole mahdollista, 
erityisesti kun sisältöoikeudet on lisensoitu 
yksinoikeuspohjalta. Alueellisen 
yksinoikeuden varmistamiseksi 
verkkosisältöpalveluiden tarjoajat 
sitoutuvat usein oikeudenhaltijoiden, myös 
yleisradio-organisaatioiden tai tapahtumien 
järjestäjien, kanssa tekemissään 
lisenssisopimuksissa estämään tilaajia 
saamasta ja käyttämästä palvelua sen 
alueen ulkopuolella, jolla 
palveluntarjoajalla on lisenssi. Nämä 
palveluntarjoajiin kohdistuvat 
sopimusrajoitukset edellyttävät, että 
tarjoajat esimerkiksi kieltävät pääsyn 
palveluihinsa kyseisen alueen 
ulkopuolella sijaitsevista IP-osoitteista. 
Tämän vuoksi yksi 
verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän 
siirrettävyyden esteistä on sopimuksissa, 
joita verkkopalveluiden tarjoajat ovat 
tehneet tilaajiensa kanssa, mikä 

(10) Lisenssin hankkiminen tarvittaviin 
oikeuksiin ei aina ole mahdollista, 
erityisesti kun sisältöoikeudet on lisensoitu 
yksinoikeuspohjalta. Alueellisen 
yksinoikeuden varmistamiseksi 
verkkosisältöpalveluiden tarjoajat 
sitoutuvat usein oikeudenhaltijoiden, myös 
yleisradio-organisaatioiden tai tapahtumien 
järjestäjien, kanssa tekemissään 
lisenssisopimuksissa estämään tilaajia 
saamasta ja käyttämästä palvelua sen 
alueen ulkopuolella, jolla 
palveluntarjoajalla on lisenssi. Tämän 
asetuksen olisi vastattava kaikkien 
muussa kuin asuinjäsenvaltiossaan 
tilapäisesti olevien tilaajien siirrettävien 
verkkosisältöpalvelujen saantiin ja 
käyttöön kohdistuvaan kysyntään 
kaikkialla unionissa siten, että 
noudatetaan alueellisuuden periaatetta, 
joka on välttämätön audiovisuaali- ja 
elokuva-alan asianmukaiselle 
kehittymiselle ja rahoituksen 



PE603.740/ 8

FI

puolestaan kuvastaa niitä alueellisesti 
rajoittavia lausekkeita, joita on kyseisten 
palveluntarjoajien ja oikeudenhaltijoiden 
välisissä sopimuksissa.

kestävyydelle.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Lisäksi tuomioistuin katsoi 
yhdistetyissä asioissa C-403/08 ja C-
429/08, Football Association Premier 
League and Others, EU:C:2011:631, että 
tiettyjä palvelun tarjoamisen rajoituksia ei 
voida perustella tavoitteella suojella 
teollis- ja tekijänoikeuksia.

(11) Lisäksi on otettava huomioon 
unionin tuomioistuimen tuomio 
yhdistetyissä asioissa C-403/08 ja 
C-429/08, Football Association Premier 
League ynnä muut1a.

_________________
1a Unionin tuomioistuimen tuomio 4 
päivänä lokakuuta 2011, Football 
Association Premier League Ltd ynnä 
muut, C-403/08 ja C-429/08, 
ECLI:EU:C:2011:631.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tämän asetuksen tavoitteena onkin 
mukauttaa oikeudellisia puitteita, jotta 
varmistetaan, että oikeuksien lisensointi ei 
enää estä verkkosisältöpalveluiden 
siirrettävyyttä unionissa ja että 
rajatylittävä siirrettävyys voidaan taata.

(12) Tämän asetuksen tavoitteena onkin 
mukauttaa tekijänoikeuksia ja 
lähioikeuksia koskevia oikeudellisia 
puitteita, jotta saavutetaan yhteinen 
toimintatapa, joka koskee 
verkkosisältöpalvelujen tarjoamista 
muussa jäsenvaltiossa kuin 
asuinjäsenvaltiossaan tilapäisesti 
oleskeleville tilaajille ilman, että siitä 
aiheutuu heille lisäkustannuksia, 
esittämällä tiukasti tulkittavissa oleva 
oikeudellinen olettamus, jolla pyritään 
poistamaan laillisesti hankitun 
verkkosisällön siirrettävyyden esteet, jotka 
liittyvät oikeuksien lisensointiin. 
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Rajatylittävän siirrettävyyden käsite olisi 
pidettävä selvästi erillään rajatylittävän 
saatavuuden käsitteestä, joka ei missään 
tapauksessa kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tätä asetusta olisi tämän vuoksi 
sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita 
palveluntarjoaja hankittuaan 
oikeudenhaltijoilta asiaankuuluvat oikeudet 
tietylle alueelle, tarjoaa tilaajilleen 
sopimuspohjalta millä hyvänsä keinoin, 
myös virtaustoistona, verkkolatauksena tai 
jollakin muulla tekniikalla, joka 
mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen. 
Tässä asetuksessa tarkoitetuksi 
sopimukseksi verkkosisältöpalveluiden 
tarjonnasta ei pitäisi katsoa 
rekisteröitymistä sisältöilmoitusten saajaksi 
tai pelkkää html-evästeiden hyväksymistä.

(13) Tätä asetusta olisi tämän vuoksi 
sovellettava verkkosisältöpalveluihin, joita 
palveluntarjoaja hankittuaan 
oikeudenhaltijoilta asiaankuuluvat oikeudet 
tietylle alueelle, tarjoaa tilaajilleen 
sopimuspohjalta millä hyvänsä keinoin, 
myös virtaustoistona, verkkolatauksena, 
sovelluksina tai jollakin muulla tekniikalla, 
joka mahdollistaa kyseisen sisällön 
käyttämisen. Tässä asetuksessa 
tarkoitetuksi sopimukseksi 
verkkosisältöpalveluiden tarjonnasta ei 
pitäisi katsoa rekisteröitymistä 
sisältöilmoitusten saajaksi, yksinkertaista 
käyttäjän sähköpostiosoitteen tai nimen 
kaltaisiin yleisiin henkilötietoihin 
perustuvaa rekisteröitymistä tai pelkkää 
html-evästeiden hyväksymistä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tätä asetusta olisi sovellettava 
ainoastaan verkkosisältöpalveluihin, jotka 
tilaajat voivat tosiasiallisesti saada ja joita 
he voivat käyttää asuinjäsenvaltiossaan 
ilman rajoitusta tiettyyn paikkaan, sillä ei 
ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta 
siirrettävien palveluiden tarjoamista 
valtioiden rajojen yli, jos ne eivät tarjoa 
siirrettäviä palveluita kotimaassaankaan.

(15) Tätä asetusta olisi sovellettava 
ainoastaan verkkosisältöpalveluihin, jotka 
tilaajat voivat tosiasiallisesti saada ja joita 
he voivat käyttää asuinjäsenvaltiossaan 
ilman rajoitusta tiettyyn paikkaan, sillä ei 
ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta 
siirrettävien palveluiden tarjoamista 
valtioiden rajojen yli, jos ne eivät tarjoa 
siirrettäviä palveluita tilaajan 
asuinjäsenvaltiossakaan.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tätä asetusta olisi sovellettava 
verkkosisältöpalveluihin, joita tarjotaan 
rahallista maksua vastaan. Tällaisten 
palveluiden tarjoajat pystyvät tarkistamaan 
tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Olisi 
katsottava, että oikeus käyttää 
verkkosisältöpalvelua on hankittu 
rahallisella maksulla riippumatta siitä, 
onko tällainen maksu suoritettu suoraan 
verkkosisältöpalvelun tarjoajalle vaiko 
toiselle osapuolelle, kuten toimittajalle, 
joka tarjoaa televiestintäpalvelun ja toisen 
toimittajan toteuttaman 
verkkosisältöpalvelun yhdistelmän.

(16) Tätä asetusta olisi sovellettava 
verkkosisältöpalveluihin, joita tarjotaan 
rahallista maksua vastaan. Tällaisten 
palveluiden tarjoajat pystyvät tarkistamaan 
tilaajiensa asuinjäsenvaltion. Olisi 
katsottava, että oikeus käyttää 
verkkosisältöpalvelua on hankittu 
rahallisella maksulla riippumatta siitä, 
onko tällainen maksu suoritettu suoraan 
verkkosisältöpalvelun tarjoajalle vaiko 
toiselle osapuolelle, kuten toimittajalle, 
joka tarjoaa televiestintäpalvelun ja toisen 
toimittajan toteuttaman 
verkkosisältöpalvelun yhdistelmän. 
Yleisradiopalveluista maksettavan 
pakollisen maksun suorittamista ei pitäisi 
katsoa maksuksi, joka koskee näihin 
verkkosisältöpalveluihin pääsyä 
rajatylittävän siirrettävyyden perusteella.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Verkkosisältöpalvelut, jotka 
tarjotaan ilman rahallista maksua, 
kuuluvat myös tämän asetuksen 
soveltamisalaan siinä määrin kuin 
tarjoajat varmistavat tilaajiensa 
asuinjäsenvaltion. Verkkosisältöpalvelut, 
jotka tarjotaan ilman rahallista maksua ja 
joiden tarjoajat eivät varmista tilaajiensa 
asuinjäsenvaltiota, olisi jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, 
sillä niiden sisällyttäminen tämän 
asetuksen soveltamisalaan merkitsisi 
suurta muutosta tällaisten palveluiden 
toimittamistapaan ja aiheuttaisi 
kohtuuttomia kustannuksia. 
Varmennettaessa tilaajan 

(17)  Ilman rahallista maksua tarjottavien 
verkkosisältöpalvelujen tarjoajat eivät 
nykyisin yleensä varmenna käyttäjiensä 
asuinjäsenvaltiota riittävällä varmuudella. 
Jotkut kyseisistä palveluntarjoajista 
kuitenkin varmentavat palveluidensa 
käyttäjien asuinjäsenvaltion tai aikovat 
tehdä sen lähitulevaisuudessa. Tämän 
suuntauksen suosimiseksi, kuluttajien 
edun vuoksi ja aiheuttamatta haittaa 
palveluntarjoajille, joiden tekniset ja 
taloudelliset mahdollisuudet ovat 
rajalliset, kyseisten palveluntarjoajien 
olisi voitava kuulua tämän asetuksen 
soveltamisalaan sillä ehdolla, että ne 
täyttävät vaatimukset palveluidensa 
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asuinjäsenvaltiota olisi tukeuduttava 
esimerkiksi tietoihin asuinjäsenvaltiossa 
tarjottavia muita palveluita koskevan 
lupamaksun maksamisesta, internet- tai 
puhelinyhteyttä koskevaan sopimukseen, 
IP-osoitteeseen tai muuhun 
varmennuskeinoon, jos tarjoaja voi niiden 
avulla saada kohtuullisen varmuuden 
tilaajiensa asuinjäsenvaltiosta.

käyttäjien asuinjäsenvaltion 
varmentamisesta tämän asetuksen 
mukaisesti. Jos kyseiset palveluntarjoajat 
turvautuvat tähän vaihtoehtoon, niiden 
olisi noudatettava samoja tämän 
asetuksen velvoitteita kuin rahallista 
maksua vastaan tarjottavien 
verkkosisältöpalvelujen tarjoajien. 
Palveluntarjoajien olisi ilmoitettava 
käyttäjille ja myös oikeudenhaltijoille 
hyvissä ajoin päätöksestään valita 
kyseinen vaihtoehto.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Verkkosisältöpalveluiden 
rajatylittävän siirrettävyyden 
varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että 
verkkosisältöpalveluiden tarjoajat antavat 
käyttäjille mahdollisuuden käyttää palvelua 
jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti 
oleskelevat, tarjoamalla saataville saman 
sisällön, samalla laitevalikoimalla ja -
määrällä, samalla käyttäjämäärälle ja 
samoin toimintein, jotka tarjotaan 
asuinjäsenvaltiossa. Tämä velvoite on 
pakollinen, joten osapuolet eivät voi sulkea 
sitä pois, poiketa siitä tai muuttaa sen 
vaikutusta. Kaikki palveluntarjoajan 
toimet, joilla estettäisiin käyttäjää saamasta 
palvelu tai käyttämästä sitä oleskellessaan 
tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa, 
esimerkiksi siten, että palvelun toiminteita 
tai laatua rajoitettaisiin, merkitsisi 
verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän 
siirrettävyyden mahdollistamista koskevan 
velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen 
tämän asetuksen vastaista.

(18) Verkkosisältöpalvelujen 
rajatylittävän siirrettävyyden 
varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että 
verkkosisältöpalvelujen tarjoajat antavat 
käyttäjille mahdollisuuden käyttää palvelua 
jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti 
oleskelevat, tarjoamalla saataville saman 
sisällön, samalla laitevalikoimalla ja -
määrällä, samalla käyttäjämäärälle ja 
samoin toimintein, jotka tarjotaan 
asuinjäsenvaltiossa. Tämä velvoite on 
pakollinen, joten osapuolet eivät voi sulkea 
sitä pois, poiketa siitä tai muuttaa sen 
vaikutusta. Verkkosisältöpalvelun 
tarjoajan olisi annettava tilaajilleen 
mahdollisuus käyttää palvelua 
jäsenvaltiossa, jossa he tilapäisesti 
oleskelevat, samalla tavalla kuin heidän 
asuinjäsenvaltiossaan. Kaikki 
palveluntarjoajan toimet, joilla estettäisiin 
käyttäjää saamasta palvelu tai käyttämästä 
sitä oleskellessaan tilapäisesti toisessa 
jäsenvaltiossa, esimerkiksi siten, että 
palvelun toiminteita tai laatua 
rajoitettaisiin, merkitsisi 
verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän 
siirrettävyyden mahdollistamista koskevan 
velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen 
tämän asetuksen vastaista. Tämä säännös 
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ei kuitenkaan saisi estää 
verkkosisältöpalvelujen tarjoajia 
jatkamasta tiedotustoimintaansa, jolla 
torjutaan laitonta pääsyä 
verkkosisältöpalveluihin tai niiden 
laitonta käyttöä tai torjutaan näiden 
palveluntarjoajien levittämään sisältöön 
kohdistuvia teollis- ja 
tekijänoikeusloukkauksia.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jos edellytettäisiin, että 
verkkosisältöpalvelu toimitetaan 
tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin 
asuinjäsenvaltiossa oleskeleville tilaajille 
samanlaatuisena kuin asuinjäsenvaltiossa, 
voitaisiin aiheuttaa palveluntarjoajille ja 
näin ollen lopulta myös tilaajille suuria 
kustannuksia. Tämän vuoksi ei ole 
aiheellista edellyttää tässä asetuksessa, että 
verkkosisältöpalvelun tarjoajan olisi 
toteutettava toimenpiteitä, jolla 
varmistettaisiin tällaisten palveluiden 
toimituslaatu sen laatutason ylitse, joka on 
saatavilla tilaajan valitseman paikallisen 
verkkoyhteyden kautta tilaajan oleskellessa 
tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. 
Tällaisissa tapauksissa palvelun tarjoaja ei 
ole vastuussa palvelun toimittamisen 
heikommasta laadusta. Jos tarjoaja 
kuitenkin selkeästi sitoutuu takaamaan 
tietyn toimituslaadun tilaajille, jotka 
tilapäisesti oleskelevat toisessa 
jäsenvaltioissa, tällainen sopimus sitoo 
tarjoajaa.

(19) Jos edellytettäisiin, että 
verkkosisältöpalvelu toimitetaan 
tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin 
asuinjäsenvaltiossa oleskeleville tilaajille 
samanlaatuisena kuin asuinjäsenvaltiossa, 
voitaisiin aiheuttaa palveluntarjoajille ja 
näin ollen lopulta myös tilaajille suuria 
kustannuksia. Tämän vuoksi ei ole 
aiheellista edellyttää tässä asetuksessa, että 
verkkosisältöpalvelun tarjoajan olisi 
toteutettava toimenpiteitä, jolla 
varmistettaisiin tällaisten palvelujen 
toimituslaatu sen laatutason ylitse, joka on 
saatavilla tilaajan valitseman paikallisen 
verkkoyhteyden kautta tilaajan oleskellessa 
tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. 
Tällaisissa tapauksissa palvelun tarjoaja ei 
ole vastuussa palvelun toimittamisen 
heikommasta laadusta, jos syynä siihen 
voidaan pitää objektiivisia seikkoja, kuten 
riittämätöntä kansallista infrastruktuuria. 
Palveluntarjoajan olisi kuitenkin 
tiedotettava kuluttajalle tilausvaiheessa 
mahdollisesta laadun heikkenemisestä. 
Jos tarjoaja kuitenkin selkeästi sitoutuu 
takaamaan tietyn toimituslaadun tilaajille, 
jotka tilapäisesti oleskelevat toisessa 
jäsenvaltioissa, tällainen sopimus sitoo 
tarjoajaa. verkkosisältöpalvelujen 
tarjoajien olisi varmistettava, että tilaajat 
saavat asianmukaisesti tietoa 
verkkosisältöpalvelujen käyttöehdoista 
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muissa jäsenvaltioissa kuin heidän 
asuinjäsenvaltioissaan ja siitä, että 
kyseiset ehdot voivat olla erilaisia kuin 
heidän asuinjäsenvaltioissaan 
sovellettavat.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta varmistetaan, että 
verkkosisältöpalveluiden tarjoajat 
noudattavat velvoitetta, jonka mukaan 
niiden on tarjottava palveluidensa 
rajatylittävä siirrettävyys ilman tähän 
liittyvien oikeuksien hankkimista toisessa 
jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää, että 
niillä palveluntarjoajilla, jotka laillisesti 
tarjoavat verkkosisältöpalveluita tilaajien 
asuinjäsenvaltiossa, on oikeus tarjota 
tällaisia palveluita kyseisille tilaajille, kun 
he oleskelevat tilapäisesti toisessa 
jäsenvaltiossa. Tähän olisi päästävä 
säädöksellä, jonka mukaan tällaisen 
verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja 
käytön olisi katsottava tapahtuvan tilaajan 
asuinjäsenvaltiossa.

(20) Jotta varmistetaan, että rahallista 
maksua vastaan tarjottavien 
verkkosisältöpalvelujen tarjoajat ja ne 
ilman rahallista maksua tarjottavien 
verkkosisältöpalvelujen tarjoajat, jotka 
ovat valinneet kuulumisen tämän 
asetuksen soveltamisalaan, noudattavat 
velvoitetta, jonka mukaan niiden on 
tarjottava palvelujensa rajatylittävä 
siirrettävyys ilman tähän liittyvien 
oikeuksien hankkimista toisessa 
jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää, että 
näillä palveluntarjoajilla on aina oikeus 
tarjota tällaisia palveluja kyseisille 
tilaajille, kun he oleskelevat tilapäisesti 
toisessa jäsenvaltiossa. Tähän olisi 
päästävä täsmentämällä, että tämän 
asetuksen mukaisesti tällaisen 
verkkosisältöpalvelun tarjonnan, saannin ja 
käytön olisi katsottava tapahtuvan tilaajan 
asuinjäsenvaltiossa. Tämä asetus ja 
etenkään oikeudellinen mekanismi, joka 
sijoittaa verkkosisältöpalvelun tarjonnan, 
saannin ja käytön tilaajan 
asuinjäsenvaltioon, ei saisi vaikuttaa 
palveluntarjoajan mahdollisuuteen sallia 
tilaajalle myös palveluntarjoajalle 
lisensoidun sisällön saanti ja käyttö 
jäsenvaltiossa, jossa tilaaja oleskelee 
tilapäisesti, edellyttäen että tarvittavat 
lisenssit on hankittu direktiivien 
2001/29/EY ja 2014/26/EU mukaisesti ja 
että palveluntarjoaja on saanut 
oikeudenhaltijoilta luvan sisällön 
käyttöön. On kuitenkin tärkeää selventää, 
että kyseistä oikeudellista mekanismia 
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olisi sovellettava pelkästään 
verkkosisältöpalvelujen siirrettävyyden 
edistämiseksi.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
lisensoinnin kannalta tämä merkitsee sitä, 
että teosten ja muun suojatun aineiston 
kappaleen valmistamisen, yleisölle 
välittämisen ja käyttöön saattamisen sekä 
sui generis -oikeuksin suojattujen 
tietokantojen osalta kopioinnin tai 
uudelleenkäytön, joka tapahtuu, kun 
palvelu tarjotaan tilaajille, jotka tilapäisesti 
oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin 
asuinjäsenvaltiossaan, olisi katsottava 
tapahtuvan tilaajien asuinjäsenvaltiossa. 
Palveluntarjoajien olisi tämän vuoksi 
katsottava toteuttavan tällaiset toimet 
niiden kyseisten oikeudenhaltijoilta 
saatujen lupien pohjalta, jotka koskevat 
näiden tilaajien asuinjäsenvaltiota. Aina 
kun palveluntarjoajat kyseisiltä 
oikeudenhaltijoilta saadun luvan pohjalta 
pystyvät tilaajan jäsenvaltiossa 
toteuttamaan toimen, joka merkitsee 
yleisölle välittämistä tai kappaleen 
valmistamista, tilaajan, joka tilapäisesti 
oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin 
asuinjäsenvaltiossaan, olisi voitava saada ja 
käyttää kyseistä palvelua ja tarvittaessa 
voitava toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, 
jotka katsotaan kappaleen valmistamiseksi, 
kuten verkkolataus, johon tilaajalla olisi 
oikeus omassa asuinjäsenvaltiossaan. Sen, 
että palveluntarjoaja tarjoaa 
verkkosisältöpalveluita tilaajalle, joka 
tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa 
kuin asuinjäsenvaltiossaan, ja sen, että 
tilaaja käyttää palvelua tämän asetuksen 
mukaisesti, ei pitäisi merkitä 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tai 
minkään muun palvelussa olevan sisällön 

(21) Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
lisensoinnin kannalta tämä merkitsee sitä, 
että teosten ja muun suojatun aineiston 
kappaleen valmistamisen, yleisölle 
välittämisen ja käyttöön saattamisen sekä 
sui generis -oikeuksin suojattujen 
tietokantojen osalta kopioinnin tai 
uudelleenkäytön, joka tapahtuu, kun 
palvelu tarjotaan tilaajille, jotka tilapäisesti 
oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin 
asuinjäsenvaltiossaan, olisi katsottava 
tapahtuvan tilaajien asuinjäsenvaltiossa. 
Palveluntarjoajien olisi tämän vuoksi 
katsottava toteuttavan tällaiset toimet 
niiden kyseisten oikeudenhaltijoilta 
saatujen lupien pohjalta, jotka koskevat 
näiden tilaajien asuinjäsenvaltiota. Aina 
kun palveluntarjoajat kyseisiltä 
oikeudenhaltijoilta saadun luvan pohjalta 
pystyvät tilaajan jäsenvaltiossa 
toteuttamaan toimen, joka merkitsee 
yleisölle välittämistä tai kappaleen 
valmistamista, tilaajan, joka tilapäisesti 
oleskelee muussa jäsenvaltiossa kuin 
asuinjäsenvaltiossaan, olisi voitava saada ja 
käyttää kyseistä palvelua ja tarvittaessa 
voitava toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, 
jotka katsotaan kappaleen valmistamiseksi, 
kuten verkkolataus, johon tilaajalla olisi 
oikeus omassa asuinjäsenvaltiossaan. Sen, 
että palveluntarjoaja tarjoaa 
verkkosisältöpalveluja tilaajalle, joka 
tilapäisesti oleskelee muussa jäsenvaltiossa 
kuin asuinjäsenvaltiossaan, ja sen, että 
tilaaja käyttää palvelua tämän asetuksen 
mukaisesti, ei pitäisi merkitä 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tai 
minkään muun palvelussa olevan sisällön 
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käyttämisen kannalta merkityksellisen 
oikeuden rikkomista.

käyttämisen kannalta merkityksellisen 
oikeuden rikkomista, edellyttäen että 
tilaajan asuinjäsenvaltio on tosiasiallisesti 
varmennettu tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Palveluntarjoajia ei pitäisi asettaa 
vastuuseen minkään sellaisen 
sopimuslausekkeen rikkomisesta, joka on 
vastoin velvoitetta, jonka mukaan niiden 
mahdollistettava tilaajilleen palvelun 
käyttäminen jäsenvaltiossa, jossa tilaajat 
tilapäisesti oleskelevat. Tämän vuoksi 
sopimuslausekkeiden, joilla estetään tai 
rajoitetaan verkkosisältöpalveluiden 
rajatylittävää siirrettävyyttä olisi oltava 
täytäntöönpanokelvottomia.

(22) Rahallista maksua vastaan 
tarjottavien verkkosisältöpalvelujen 
tarjoajia ja niitä ilman rahallista maksua 
vastaan tarjottavien 
verkkosisältöpalvelujen tarjoajia, jotka 
ovat valinneet kuulumisen tämän 
asetuksen soveltamisalaan, ei pitäisi 
asettaa vastuuseen minkään sellaisen 
sopimuslausekkeen rikkomisesta, joka on 
vastoin velvoitetta, jonka mukaan niiden 
on mahdollistettava tilaajilleen palvelun 
käyttäminen jäsenvaltiossa, jossa nämä 
tilapäisesti oleskelevat. 
Sopimuslausekkeiden, joilla estetään 
verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä 
siirrettävyys tai rajoitetaan sitä, olisi näin 
ollen oltava täytäntöönpanokelvottomia, 
jollei kyseisillä lausekkeilla estetä 
verkkosisältöpalvelujen rajatylittävää 
siirrettävyyttä tilaajille, jotka eivät toimita 
tietoja, joita tarvitaan tämän asetuksen 
mukaiseen tilaajan asuinjäsenvaltion 
varmentamiseen. verkkosisältöpalvelujen 
tarjoajilla ja oikeudenhaltijoilla ei saisi 
olla mahdollisuutta kiertää tämän 
asetuksen soveltamista valitsemalla muun 
kuin unionin jäsenvaltion laki 
keskinäisiin sopimuksiinsa sovellettavaksi 
laiksi. Tämän olisi koskettava myös 
verkkosisältöpalvelujen tarjoajien ja 
tilaajien välisiä sopimuksia.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Tässä asetuksessa 
määritellään useita sen soveltamisen 
kannalta tarpeellisia käsitteitä, kuten 
asuinjäsenvaltio. Asuinjäsenvaltio olisi 
määriteltävä siten, että otetaan huomioon 
tämän asetuksen tavoitteet ja tarve 
varmistaa sen yhtenäinen soveltaminen 
unionissa. Asuinjäsenvaltion käsite olisi 
määriteltävä siten, että sillä tarkoitetaan 
jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti 
asuu. Palveluntarjoajan, joka on 
määritellyt tilaajan asuinjäsenvaltion 
tämän asetuksen mukaisesti, olisi voitava 
olettaa tätä asetusta sovellettaessa, että 
varmennettu asuinjäsenvaltio on tilaajan 
ainoa asuinjäsenvaltio. Kun otetaan 
huomioon nykyiset ja tulevat 
verkkosisältöpalveluja koskevat 
säännökset, siirrettävyyden tarjoamisesta 
tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa 
oleskeleville tilaajille ei pitäisi aiheutua 
erityisiä sopimusjärjestelyjä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Palveluntarjoajien olisi 
varmistettava, että tilaajat saavat 
asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, 
joiden mukaisesti he voivat nauttia 
verkkosisältöpalveluista muissa 
jäsenvaltioissa kuin omassa 
asuinjäsenvaltiossaan. Asetuksen mukaan 
oikeudenhaltijat voivat edellyttää, että 
palveluntarjoaja hyödyntää keinoja, joilla 
varmistetaan, että verkkosisältöpalvelu 
tarjotaan tämän asetuksen mukaisesti. On 
kuitenkin tarpeen varmistaa, että tällaiset 
edellytettävät varmistuskeinot ovat 

(23) Palveluntarjoajien olisi 
varmistettava, että tilaajat saavat 
asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, 
joiden mukaisesti he voivat nauttia 
verkkosisältöpalveluista muissa 
jäsenvaltioissa kuin omassa 
asuinjäsenvaltiossaan. Tällä asetuksella 
olisi velvoitettava palveluntarjoajat, jotka 
tarjoavat rahallista maksua vastaan 
verkkosisältöpalveluita tilaajille, jotka 
tilapäisesti oleskelevat muussa 
jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, 
käyttämään tehokkaita ja kohtuullisia 
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kohtuullisia eivätkä ne mene pidemmälle 
kuin mikä on tarpeen niiden tarkoituksen 
täyttämiseksi. Esimerkkejä tarvittavista 
teknisistä ja organisatorisista 
toimenpiteistä voivat olla IP-osoitteen 
otanta sijainnin jatkuvan seurannan 
sijaan, avoin tiedottaminen 
varmennuksen menetelmistä ja 
tarkoituksesta sekä soveltuvat 
turvatoimenpiteet. Kun muistetaan, että 
varmennuksen käyttötarkoituksen 
kannalta merkityksellistä ei ole sijainti 
vaan se jäsenvaltio, jossa tilaaja saa 
palvelun, tarkkoja sijaintitietoja ei pitäisi 
tätä tarkoitusta varten kerätä eikä 
käsitellä. Vastaavasti jos tilaajan 
todentaminen riittää tarjottavan palvelun 
toimittamiseksi, ei pitäisi edellyttää 
tilaajan tunnistamista.

keinoja tilaajiensa asuinjäsenvaltion 
varmentamiseen. Palveluntarjoaja voi itse 
päättää, mitä varmennuskeinoa se 
käyttää. Verkkosisältöpalvelun tarjoajien 
pitäisi voida vapaasti valita 3 a artiklassa 
luetelluista varmennuskeinosta 
haluamansa tilaajan asuinjäsenvaltion 
varmentamiseksi. Tällaiset 
varmennuskeinot eivät saisi mennä 
pidemmälle kuin mikä on tarpeen tilaajan 
asuinjäsenvaltion varmentamiseksi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Tässä asetuksessa tarkoitettua 
verkkosisältöpalvelujen rajatylittävää 
siirrettävyyttä olisi tarjottavaa ainoastaan 
sellaisille tilaajille, joiden tavanomainen 
asuinpaikka on jossakin Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa. 
verkkosisältöpalvelujen tarjoajat olisi 
velvoitettava pyytämään tilaajiaan 
toimittamaan tiedot, joita tarvitaan 
tilaajan asuinjäsenvaltion riittävään 
varmentamiseen. Jos tilaaja jättää 
toimittamatta kyseiset tiedot eikä 
palveluntarjoaja näin ollen kykene 
varmentamaan tilaajan asuinjäsenvaltiota 
tämän asetuksen edellyttämällä tavalla, 
palveluntarjoajan ei pitäisi tarjota 
tilaajalle kyseisen verkkosisältöpalvelun 
rajatylittävää siirrettävyyttä tämän 
asetuksen perusteella.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Verkkosisältöpalvelun 
tarjoajan olisi sallittava tehdä tilaajan IP-
osoitteen satunnaistarkastuksia tämän 
sopimuksen voimassaoloaikana Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
95/46/EY1a ja 2002/58/EY1b sekä Europan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/6791c mukaisesti vain siinä 
laajuudessa kuin on tarpeen sen 
selvittämiseksi, missä jäsenvaltiossa 
tilaaja käyttää verkkosisältöpalvelua. 
Koska kyseisten tarkastusten tarkoituksen 
kannalta merkityksellistä ei ole tilaajan 
tarkka sijainti vaan se, missä 
jäsenvaltiossa hän käyttää palvelua, 
tarkkoja sijaintitietoja tai muita 
henkilötietoja ei pitäisi tätä tarkoitusta 
varten kerätä eikä käsitellä. IP-osoitteen 
satunnaistarkastusten ainoana tavoitteena 
olisi oltava sen selvittäminen, käyttääkö 
tilaaja verkkosisältöpalvelua 
asuinjäsenvaltiossaan vai sen 
ulkopuolella. Tällaisiin 
satunnaistarkastuksiin perustuvat tiedot 
olisi siksi kerättävä binäärimuodossa. 
Palveluntarjoaja ei saisi missään 
tapauksessa mennä tiedonkeruussa tätä 
tasoa pidemmälle. Jos 
verkkosisältöpalvelun tarjoaja päätyy 
käyttämään tätä varmennuskeinoa, sen 
olisi annettava siitä ennakkoilmoitus 
tilaajalle direktiivien 95/46/EY ja 
2002/58/EY sekä asetuksen (EU) 
2016/679 mukaisesti.
__________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 
lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 
281, 23.11.1995, s. 31).
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1b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 
201, 31.7.2002, s. 37).
1c Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 c) Jos palveluntarjoajalla on 
perustelu epäilys tilaajan 
asuinjäsenvaltiosta, hänen olisi voitava 
pyytää tilaajaa toimittamaan 
varmentamisasiakirjat uudelleen. 
Tällaiset pyynnöt olisi kuitenkin 
rajoitettava yhteen vuodessa.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet. Näin ollen tätä 
asetusta olisi tulkittava ja sovellettava 
tällaisten oikeuksien ja periaatteiden 
mukaisesti, joita ovat erityisesti oikeus 
nauttia yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioitusta, oikeus henkilötietojen 
suojaan, ilmaisunvapaus ja 
elinkeinovapaus. Kaikessa tämän asetuksen 

(24) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet. Näin ollen tätä 
asetusta olisi tulkittava ja sovellettava 
tällaisten oikeuksien ja periaatteiden 
mukaisesti, joita ovat erityisesti oikeus 
nauttia yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioitusta, oikeus henkilötietojen 
suojaan, ilmaisunvapaus ja 
elinkeinovapaus sekä omistusoikeus, 
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nojalla tapahtuvassa henkilötietojen 
käsittelyssä olisi kunnioitettava 
perusoikeuksia, myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan mukaista 
oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioitusta ja oikeutta henkilötietojen 
suojaan, ja sen on tapahduttava direktiivien 
95/46/EY27 ja 2002/58/EY28 mukaisesti. 
Palveluntarjoajien on erityisesti 
varmistettava, että kaikki tämän asetuksen 
nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely 
on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn 
tavoitteen saavuttamiseksi.

mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet. 
Kaikessa tämän asetuksen nojalla 
tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä 
olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 
artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- 
ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta 
henkilötietojen suojaan, ja sen on 
tapahduttava direktiivien 95/46/EY ja 
2002/58/EY sekä asetuksen (EU) 
2016/679 mukaisesti. Palveluntarjoajien on 
erityisesti varmistettava, että kaikki tämän 
asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen 
käsittely on tarpeellista ja oikeasuhteista 
käsittelyn tavoitteen saavuttamiseksi. 
Tarvittavia teknisiä ja organisatorisia 
toimenpiteitä voisivat olla avoin 
tiedottaminen tilaajille varmentamiseen 
käytettävistä keinoista ja sen 
tarkoituksesta sekä tarpeelliset 
turvatoimet.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa 
kilpailusääntöjen, erityisesti Euroopan 
yhteisön perussopimuksen 101 ja 102 
artiklan, soveltamiseen. Tässä asetuksessa 
vahvistettuja sääntöjä ei pitäisi käyttää 
kilpailun rajoittamiseen perussopimuksen 
vastaisella tavalla.

(25) Tämän asetuksen soveltaminen 
parantaa kilpailukykyä, sillä se edistää 
innovointia verkkosisältöpalvelujen alalla 
ja houkuttelee kuluttajia käyttämään 
enemmän kyseisiä palveluja rajojen yli. 
Tämä asetus ei saisi vaikuttaa 
kilpailusääntöjen, erityisesti Euroopan 
yhteisön perussopimuksen 101 ja 102 
artiklan, soveltamiseen. Tässä asetuksessa 
vahvistettuja sääntöjä ei pitäisi käyttää 
kilpailun rajoittamiseen perussopimuksen 
vastaisella tavalla.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa 
direktiivin 2014/26/EU eikä varsinkaan 
sen III osaston (joka koskee usean valtion 
alueen kattavaa verkko-oikeuksien 
lisensointia) soveltamiseen. Tämä asetus 
on kaikilta osin sopusoinnussa 
tekijänoikeudella ja/tai lähioikeuksilla 
suojatun sisällön sekä siihen liittyvien 
palveluiden laillisen saatavuuden 
helpottamista koskevan tavoitteen kanssa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Sisällön lisensointisopimukset 
tehdään yleensä verrattain pitkäksi 
ajanjaksoksi. Tämän vuoksi ja jotta 
varmistetaan, että kaikki unionin alueella 
asuvat kuluttajat voivat nauttia 
verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän 
siirrettävyyden ominaisuudesta samaan 
aikaan ja ilman tarpeetonta viivästystä, tätä 
asetusta olisi sovellettava myös 
sopimuksiin, jotka on tehty, ja oikeuksiin, 
jotka on hankittu ennen tämän asetuksen 
soveltamista, jos ne ovat merkityksellisiä 
verkkosisältöpalveluiden siirrettävyydelle 
tuon päivämäärän jälkeen. Tämä on 
tarpeen, jotta kansainvälisillä 
markkinoilla toimiville palveluntarjoajille 
voidaan taata tasapuoliset 
toimintaedellytykset, kun tarjoajille, jotka 
ovat tehneet oikeudenhaltijoiden kanssa 
pitkäaikaisia sopimuksia, annetaan 
mahdollisuus tarjota tilaajilleen 
rajatylittävä siirrettävyys riippumatta 
tarjoajan mahdollisuuksista neuvotella 
tällaiset sopimukset uudelleen. Lisäksi tällä 
säännöksellä olisi varmistettava, että 

(26) Sisällön lisensointisopimukset 
tehdään yleensä verrattain pitkäksi 
ajanjaksoksi. Tämän vuoksi ja jotta 
varmistetaan, että kaikki unionin alueella 
asuvat kuluttajat voivat nauttia 
verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän 
siirrettävyyden ominaisuudesta samaan 
aikaan ja ilman tarpeetonta viivästystä, tätä 
asetusta olisi sovellettava myös 
sopimuksiin, jotka on tehty, ja oikeuksiin, 
jotka on hankittu ennen tämän asetuksen 
soveltamista, jos ne ovat merkityksellisiä 
verkkosisältöpalvelujen siirrettävyydelle 
tuon päivämäärän jälkeen. Tämä on 
tarpeen, jotta sisämarkkinoilla toimiville 
palveluntarjoajille, erityisesti pk-
yrityksille, voidaan taata tasapuoliset 
toimintaedellytykset, kun tarjoajille, jotka 
ovat tehneet oikeudenhaltijoiden kanssa 
pitkäaikaisia sopimuksia, annetaan 
mahdollisuus tarjota tilaajilleen 
rajatylittävä siirrettävyys riippumatta 
tarjoajan mahdollisuuksista neuvotella 
tällaiset sopimukset uudelleen. Lisäksi tällä 
säännöksellä olisi varmistettava, että 
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palveluntarjoajat pysyvät tarjoamaan 
siirrettävyyden koko verkkosisältönsä 
osalta, kun ne tekevät palvelunsa 
rajatylittävän siirrettävyyden edellyttämiä 
järjestelyjä. Lisäksi sen pitäisi myös 
mahdollistaa se, että oikeudenhaltijoiden ei 
tarvitse neuvotella uudelleen nykyisiä 
lisenssisopimuksiaan, jotta tarjoajat 
voisivat mahdollistaa palveluiden 
rajatylittävän siirrettävyyden.

palveluntarjoajat pysyvät tarjoamaan 
siirrettävyyden koko verkkosisältönsä 
osalta, kun ne tekevät palvelunsa 
rajatylittävän siirrettävyyden edellyttämiä 
järjestelyjä. Tätä säännöstä olisi 
sovellettava myös sellaisiin 
palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat 
verkkosisältöpalveluja paketteina, joihin 
sisältyy sekä sähköisiä viestintäpalveluja 
että verkkosisältöpalveluja. Lisäksi sen 
pitäisi myös mahdollistaa se, että 
oikeudenhaltijoiden ei tarvitse neuvotella 
uudelleen nykyisiä lisenssisopimuksiaan, 
jotta tarjoajat voisivat mahdollistaa 
palveluiden rajatylittävän siirrettävyyden.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Koska asetusta tämän vuoksi 
sovelletaan joihinkin sopimuksiin ja 
oikeuksiin, jotka on tehty tai jotka on 
hankittu ennen sen soveltamispäivää, on 
myös tarpeen säätää kohtuullisesta ajasta 
tämän asetuksen voimaantulon ja sen 
soveltamispäivän välillä, jolloin 
oikeudenhaltijat ja palveluntarjoajat voivat 
tehdä tarvittavat järjestelyt uuteen 
tilanteeseen sopeutumiseksi ja 
palveluntarjoajat voivat muuttaa 
palveluidensa käyttöehtoja.

(27) Koska tätä asetusta tämän vuoksi 
sovelletaan joihinkin sopimuksiin ja 
oikeuksiin, jotka on tehty tai jotka on 
hankittu ennen sen soveltamispäivää, on 
myös tarpeen säätää kohtuullisesta ajasta 
tämän asetuksen voimaantulon ja sen 
soveltamispäivän välillä, jolloin 
oikeudenhaltijat ja verkkosisältöpalvelujen 
tarjoajat voivat tehdä tarvittavat järjestelyt 
uuteen tilanteeseen sopeutumiseksi ja 
palveluntarjoajat voivat muuttaa 
palvelujensa käyttöehtoja. 
verkkosisältöpalvelujen käyttöehtoihin 
tehtyjen muutosten, jotka tehdään 
ainoastaan tämän asetuksen vaatimusten 
noudattamiseksi, ei pitäisi johtaa tilaajien 
tai tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
haltijoiden suojan heikkenemiseen. 



PE603.740/ 23

FI

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta voidaan saavuttaa tavoitteena 
oleva verkkosisältöpalveluiden 
siirrettävyys unionissa, on 
tarkoituksenmukaista antaa asetus, jota 
sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa. 
Tämä on tarpeen, jotta voidaan taata 
rajatylittävää siirrettävyyttä koskevien 
sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen 
kaikissa jäsenvaltioissa ja näiden sääntöjen 
voimaantulo samanaikaisesti kaikkien 
verkkosisältöpalveluiden osalta. 
Ainoastaan asetuksella taataan sen tasoinen 
oikeusvarmuus, joka on tarpeen, jotta 
kuluttajat voivat täysimittaisesti hyötyä 
rajatylittävästä siirrettävyydestä kaikkialla 
unionissa.

(28) Jotta voidaan saavuttaa tavoitteena 
oleva verkkosisältöpalvelujen siirrettävyys 
unionissa, on tarkoituksenmukaista antaa 
asetus, jota sovelletaan sellaisenaan 
jäsenvaltioissa. Tämä on tarpeen, jotta 
voidaan taata rajatylittävää siirrettävyyttä 
koskevien sääntöjen yhdenmukainen 
soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa ja 
näiden sääntöjen voimaantulo 
samanaikaisesti kaikkien 
verkkosisältöpalvelujen osalta. Ainoastaan 
asetuksella taataan sen tasoinen 
oikeusvarmuus, joka on tarpeen, jotta 
kuluttajat voivat täysimittaisesti hyötyä 
rajatylittävästä siirrettävyydestä kaikkialla 
unionissa ja jotta voidaan samalla 
varmistaa, että eri jäsenvaltioiden 
oikeudenhaltijoihin ja verkkopalvelujen 
tarjoajiin sovelletaan täsmälleen samoja 
sääntöjä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, joka on oikeudellisten puitteiden 
hyväksyminen, jotta 
verkkosisältöpalveluiden rajatylittävä 
siirrettävyys toteutuu unionissa, vaan se 
voidaan soveltamisalansa ja vaikutustensa 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

(29) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, joka on oikeudellisten puitteiden 
hyväksyminen, jotta 
verkkosisältöpalveluiden rajatylittävä 
siirrettävyys toteutuu unionissa, vaan se 
voidaan soveltamisalansa ja vaikutustensa 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
noudattaen samalla 9 päivänä syyskuuta 
1886 allekirjoitettua ja 28 päivänä 
syyskuuta 1979 viimeksi muutettua 
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sen tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän 
vuoksi tällä asetuksella ei olennaisesti 
vaikuteta tapaan, jolla oikeuksia 
lisensoidaan, eikä velvoiteta 
oikeudenhaltijoita ja palveluntarjoajia 
neuvottelemaan sopimuksia uudelleen. 
Ehdotuksessa ei myöskään edellytetä, että 
tarjoaja toteuttaisi toimenpiteitä, jolla 
varmistetaan tällaisten palveluiden 
tarjonnan laatu verkossa tilaajan asuinmaan 
ulkopuolella. Tätä asetusta ei sovelleta 
palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat 
palvelua ilman rahallista maksua ja jotka 
eivät varmenna tilaajan 
asuinjäsenvaltiota. Tämän vuoksi 
asetuksella ei aiheuteta kohtuuttomia 
kustannuksia,

Bernin yleissopimusta kirjallisten ja 
taiteellisten teosten suojaamisesta sekä 
Maailman henkisen omaisuuden järjestön 
(WIPO) tekijänoikeussopimusta sekä 
WIPOn esitys- ja äänitesopimusta, jotka 
hyväksyttiin Genevessä 20 päivänä 
joulukuuta 1996. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Tämän vuoksi tällä 
asetuksella ei olennaisesti vaikuteta tapaan, 
jolla oikeuksia lisensoidaan, eikä velvoiteta 
oikeudenhaltijoita ja palveluntarjoajia 
neuvottelemaan sopimuksia uudelleen. 
Ehdotuksessa ei myöskään edellytetä, että 
tarjoaja toteuttaisi toimenpiteitä, jolla 
varmistetaan tällaisten palvelujen 
tarjonnan laatu verkossa tilaajan asuinmaan 
ulkopuolella,

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen 
toimintatapa, jolla varmistetaan, että 
verkkosisältöpalveluiden tilaajat voivat 
unionissa saada ja käyttää tällaisia 
palveluita oleskellessaan tilapäisesti 
jossakin jäsenvaltiossa.

Tällä asetuksella otetaan unionissa 
käyttöön yhteinen toimintatapa, jolla 
varmistetaan, että laillisesti hankittuja 
verkkosisältöpalveluja 
asuinjäsenvaltiossaan tilanneet voivat 
saada ja käyttää tällaisia palveluja ilman 
lisämaksua oleskellessaan tilapäisesti 
jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin 
asuinjäsenvaltiossaan. Kyseisiä palveluita 
voidaan saada ja käyttää sillä ehdolla, että 
tilaajan tosiasiallinen asuinjäsenvaltio 
varmennetaan etukäteen 3 a artiklan 
mukaisesti.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’tilaajalla’ tarkoitetaan kuluttajaa, 
joka tarjoajan kanssa tehdyn 
verkkosisältöpalvelun tarjoamista 
koskevan sopimuksen pohjalta voi saada ja 
käyttää tällaista palvelua jäsenvaltiossa, 
jossa hän asuu;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’asuinjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan 
jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti 
asuu;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’tilapäisellä oleskelulla’ tarkoitetaan 
tilaajan tilapäistä oleskelua jäsenvaltiossa, 
joka ei ole hänen asuinjäsenvaltionsa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’verkkosisältöpalvelulla’ tarkoitetaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 56 ja 57 artiklassa määriteltyä 
palvelua, jonka palveluntarjoaja laillisesti 
tarjoaa tilaajalle tämän asuinjäsenvaltiossa 
verkossa siirrettävänä ja joka on 
direktiivissä 2010/13/EU tarkoitettu 

e) ’verkkosisältöpalvelulla’ tarkoitetaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 56 ja 57 artiklassa määriteltyä 
palvelua, jonka palveluntarjoaja laillisesti 
tarjoaa tilaajalle tai käyttäjälle tämän 
asuinjäsenvaltiossa verkossa siirrettävänä 
ja joka on direktiivissä 2010/13/EU 



PE603.740/ 26

FI

audiovisuaalinen mediapalvelu tai palvelu, 
jonka keskeinen piirre on pääsyn ja 
käyttömahdollisuuden tarjoaminen 
teoksiin, muuhun aineistoon tai yleisradio-
organisaatioiden lähetyksiin joko 
lineaarisesti tai tilauksena, joka toimitetaan 
tilaajalle sovituin ehdoin joko

tarkoitettu audiovisuaalinen mediapalvelu 
tai palvelu, jonka keskeinen piirre on 
pääsyn ja käyttömahdollisuuden 
tarjoaminen teoksiin, muuhun aineistoon 
tai yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin 
joko lineaarisesti tai tilauksena, joka 
toimitetaan sovituin ehdoin

1) rahallista maksua vastaan; tai 1) rahallista maksua vastaan; ja/tai

2) ilman rahallista maksua sillä 
edellytyksellä, että palvelun tarjoaja 
varmentaa tilaajan asuinjäsenvaltion;

2) ilman rahallista maksua tarjottavan 
verkkosisältöpalvelun tarjoaja voi 
mahdollistaa tilapäisesti jossakin muussa 
jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan 
oleskelevalle käyttäjälle 
verkkosisältöpalveluihinsa pääsyn ja 
niiden käytön sillä edellytyksellä, että 
palvelun tarjoaja varmentaa käyttäjän 
asuinjäsenvaltion 3 a artiklan mukaisesti;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on 
tehtävä tilapäisesti jossakin jäsenvaltiossa 
olevalle tilaajalle mahdolliseksi 
verkkosisältöpalvelun saanti ja 
käyttäminen.

1. Rahallista maksua vastaan 
tarjottavan verkkosisältöpalvelun tarjoajan 
on tehtävä tilapäisesti jossakin muussa 
jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan 
olevalle tilaajalle mahdolliseksi 
verkkosisältöpalvelun saanti ja 
käyttäminen tämän asuinjäsenvaltiossa 
ilman, että siitä aiheutuu 
lisäkustannuksia.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta 
palveluntarjoajan mahdollisuuteen tehdä 
tilaajalle mahdolliseksi myös 
palveluntarjoajalle lisensoidun sisällön 
saanti ja käyttö jäsenvaltiossa, jossa 
tilaaja oleskelee tilapäisesti.
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Edellä 1 kohdassa vahvistettu 
velvoite ei koska laatuvaatimuksia, joita 
sovelletaan verkkosisältöpalvelun 
toimittamiseen ja jotka koskevat tarjoajaa, 
kun kyseistä palvelua tarjotaan 
asuinjäsenvaltiossa, ellei tarjoaja 
nimenomaisesti toisin sovi.

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettu 
velvoite ei koska laatuvaatimuksia, joita 
sovelletaan verkkosisältöpalvelun 
toimittamiseen ja jotka koskevat tarjoajaa, 
kun kyseistä palvelua tarjotaan 
asuinjäsenvaltiossa, ellei 
verkkosisältöpalvelun tarjoajan ja tilaajan 
välillä nimenomaisesti ole toisin sovittu. 
Palveluntarjoajan on kuitenkin 
varmistettava, että tarjottu laatu ei alita 
sen jäsenvaltion normia, jossa tilaaja 
oleskelee tilapäisesti.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on 
ilmoitettava tilaajalle 1 kohdan mukaisesti 
tarjottavan verkkosisältöpalvelun 
toimituslaadusta.

3. Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on 
saatavilla olevien tietojen perusteella 
ilmoitettava tilaajalle 1 kohdan mukaisesti 
tarjottavan verkkosisältöpalvelun 
toimituslaadun mahdollisista vaihteluista. 
Tiedot on annettava asianmukaisin ja 
oikeasuhteisin keinoin.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Verkkosisältöpalvelujen tarjoajan 
on varmistettava, että 1 kohdassa 
tarkoitetut siirrettävät palvelut ovat 
käytettävissä yhtä monilla ja 
samantyyppisillä laitteilla kuin tilaajan 
asuinjäsenvaltiossa.



PE603.740/ 28

FI

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Sopimuslausekkeet, joilla estetään 
verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä 
siirrettävyys tai rajoitetaan sitä, ovat 
tämän asetuksen nojalla 
täytäntöönpanokelvottomia.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Sopimusmääräykset, jotka 
rajoittavat siirrettävyyden tietyksi 
ajanjaksoksi, ovat tämän asetuksen 
nojalla täytäntöönpanokelvottomia.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Asuinjäsenvaltion varmentaminen

1. 3 artiklan 1 kohdassa ja 3 b 
artiklassa tarkoitettu 
verkkosisältöpalvelun tarjoajan on 
käytettävä kohtuullisia ja tehokkaita 
keinoja tilaajiensa asuinjäsenvaltion 
varmentamiseksi.
2. Edellä 1 kohdassa säädetyn 
velvoitteen noudattamiseksi 
verkkosisältöpalvelun tarjoajan on 
käytettävä kahta keinoa jäljempänä 
luetelluista varmentamiskeinoista. Jos 
verkkosisältöpalvelun tarjoaja katsoo, että 
tilaajan asuinjäsenvaltio voidaan 
varmentaa luotettavasti ainoastaan yhden 
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varmennuskeinon avulla, se voi tukeutua 
yhteen seuraavista varmennuskeinoista:
a) henkilötodistus, sähköisen 
tunnistamisen menetelmä, erityisesti 
asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettu 
ilmoitetun sähköisen tunnistamisen 
järjestelmä, tai muu voimassa oleva 
henkilöllisyysasiakirja
b) pankkiyhteystiedot, kuten tilaajan 
pankkitili taikka luotto- tai pankkikortti
c) dekooderin tai muun vastaavan, 
tilaajan kyseiseen palveluun pääsemiseksi 
käyttämän laitteen asennuspaikka
d) internetpalvelu- tai 
puhelinpalvelusopimus tai muu 
samantyyppinen sopimus, joka liittää 
tilaajan johonkin jäsenvaltioon
e) tosite tilaajan maksamasta 
lupamaksusta muista kyseisessä 
jäsenvaltiossa tarjottavista palveluista, 
kuten julkisesta yleisradiotoiminnasta
f) osoitus paikallisverojen 
maksamisesta, jos tällaiset tiedot ovat 
julkisia
g) tilaajan sähkölasku, joka vahvistaa 
hänen osoitteensa
h) tilaajan IP-osoitteen 
satunnaistarkastus sen selvittämiseksi, 
käyttääkö tilaaja verkkosisältöpalvelua 
asuinjäsenvaltiossaan vai sen 
ulkopuolella, binäärisen järjestelmän 
avulla käyttämättä tilaajan 
maantieteellistä paikannusta tai 
jäljittämistä.
Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen varmennuskeinojen 
käytössä ei saa mennä pidemmälle kuin 
mikä on tarpeen 1 kohdassa säädetyn 
varmentamisvelvoitteen täyttämiseksi 
ottaen kuitenkin huomioon tuoreet 
teknologiset edistysaskeleet.
3. Verkkosisältöpalvelun tarjoajalla on 
oikeus pyytää tilaajaa toimittamaan sille 
tilaajan asuinjäsenvaltion 
varmentamiseen tarvittavat tiedot edellä 
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olevan 2 kohdan mukaisesti. Jos tilaaja ei 
anna kyseisiä tietoja, palveluntarjoaja ei 
tarjoa sille 3 artiklan 1 kohdassa ja 3 b 
artiklassa tarkoitettua 
verkkosisältöpalvelujen siirrettävyyttä niin 
kauan kun se ei voi varmentaa tilaajan 
asuinjäsenvaltiota 2 kohdan mukaisesti.
4. Jos palveluntarjoajalla on 
käytettyjen varmennuskeinojen 
perusteella perusteltua syytä epäillä 
tilaajan ilmoitusta nykyisestä 
asuinjäsenvaltiostaan, sillä on oikeus 
pyytää tilaajaa toimittamaan uudelleen 
tiedot, joita tarvitaan asuinjäsenvaltion 
varmentamiseen, ja siihen käytetään 
samoja varmennuskeinoja kuin 
ensimmäisellä kerralla. 
5. Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
haltijoille sekä kaikkien muiden 
verkkopalvelussa olevan sisällön 
käyttämisen kannalta merkityksellisten 
oikeuksien haltijoille on tiedotettava 
varmennusmenettelystä, jota 
palveluntarjoaja käyttää tilaajan 
asuinjäsenvaltion varmentamiseen.
6. Verkkosisältöpalvelun tarjoaja 
säilyttää 2–4 kohdan nojalla annetut 
tiedot siihen asti, kunnes tilaajan 
asuinjäsenvaltio on varmennettu. Kyseisiä 
tietoja saa käyttää ainoastaan tilaajan 
asuinjäsenvaltion varmentamiseen. Niitä 
ei saa ilmoittaa, siirtää, jakaa, lisensoida 
tai muulla tavoin välittää tekijänoikeuden 
tai lähioikeuksien haltijoille tai muille 
kolmansille osapuolille.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän 

siirrettävyyden mahdollistaminen ilman 
rahallista maksua
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Ilman rahallista maksua tarjottavan 
verkkosisältöpalvelun tarjoaja voi valita, 
että se mahdollistaa tilapäisesti jossakin 
jäsenvaltiossa oleskelevalle käyttäjälle 
verkkosisältöpalvelun saannin ja 
käyttämisen sillä ehdolla, että tarjoaja 
varmentaa tehokkaasti käyttäjän 
asuinjäsenvaltion tämän asetuksen 
mukaisesti.
Palveluntarjoajan on ilmoitettava 
käyttäjille, asianomaisille tekijänoikeuden 
ja lähioikeuksien haltijoille ja kaikkien 
muiden verkkosisältöpalveluissa olevan 
sisällön kannalta merkityksellisten 
oikeuksien haltijoille päätöksestään 
tarjota verkkosisältöpalvelua 
ensimmäisen kohdan mukaisesti ennen 
kyseisen palvelun toimittamista. Tiedot on 
annettava asianmukaisin ja 
oikeasuhteisin keinoin.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Verkkosisältöpalvelun tarjoamisen ja 
tilaajan osalta tällaisen palvelun 3 artiklan 
1 kohdan mukaisen saannin ja käytön 
katsotaan tapahtuvan yksinomaan 
asuinjäsenvaltion alueella, direktiivien 
96/9/EY, 2001/29/EY, 2006/115/EY, 
2009/24/EY ja 2010/13/EU soveltaminen 
mukaan luettuna.

Verkkosisältöpalvelun tarjoamisen muussa 
kuin asuinjäsenvaltiossaan tilapäisesti 
oleskelevalle tilaajalle ja kyseisen tilaajan 
osalta tällaisen palvelun 3 artiklan 1 
kohdan mukaisen saannin ja käytön 
katsotaan tapahtuvan yksinomaan 
asuinjäsenvaltion alueella pelkästään 
tämän asetuksen soveltamista varten.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Kaikki sopimusmääräykset, mukaan 
lukien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
haltijoiden, kaikkien muiden 
verkkopalveluissa olevan sisällön 
käyttämisen kannalta merkityksellisten 

1. Kaikki sopimusmääräykset, mukaan 
lukien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
haltijoiden ja verkkosisältöpalvelujen 
tarjoajien väliset sopimusmääräykset ja 
palveluntarjoajien ja tilaajien väliset 
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oikeuksien haltijoiden ja 
palveluntarjoajien sekä palveluntarjoajien 
ja tilaajien väliset sopimusmääräykset, 
jotka ovat 3 artiklan 1 kohdan tai 4 artiklan 
vastaisia, ovat täytäntöönpanokelvottomia.

sopimusmääräykset, jotka ovat 3 artiklan 1, 
1 a ja 3 a kohdan tai 3 a, 3 b tai 4 artiklan 
vastaisia tai joilla estetään tai rajoitetaan 
verkkosisältöpalvelujen rajatylittävää 
siirrettävyyttä, ovat 
täytäntöönpanokelvottomia.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen soveltamista ei 
saa kiertää valitsemalla kolmannen maan 
laki laiksi, jota sovelletaan 
palveluntarjoajien ja oikeudenhaltijoiden 
välisiin sopimuksiin taikka 
palveluntarjoajien ja tilaajien välisiin 
sopimuksiin.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetuksen puitteissa toteutettava 
henkilötietojen käsittely, mukaan lukien 
erityisesti 5 artiklan 2 kohdan mukaista 
varmennusta varten tapahtuva käsittely, on 
toteutettava direktiivien 95/46/EY ja 
2002/58/EY mukaisesti.

Tämä asetuksen puitteissa toteutettava 
henkilötietojen käsittely, mukaan lukien 
erityisesti 3 a artiklan mukaista 
varmennusta varten tapahtuva käsittely, on 
toteutettava direktiivien 95/46/EY ja 
2002/58/EY sekä asetuksen (EU) 
2016/679 mukaisesti. 
verkkosisältöpalvelujen tarjoajien on 
erityisesti varmistettava, että kaikki tämän 
asetuksen nojalla tapahtuva 
henkilötietojen käsittely on tarpeellista ja 
oikeasuhteista käsittelyn tavoitteen 
saavuttamiseksi.
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen 
soveltamispäivää tehtyihin sopimuksiin ja 
hankittuihin oikeuksiin, jos ne ovat 
kyseisen päivän jälkeen merkityksellisiä 
3 artiklan mukaisen 
verkkosisältöpalveluiden tarjonnan, 
saannin ja käytön kannalta.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen 
soveltamispäivää tehtyihin sopimuksiin ja 
hankittuihin oikeuksiin, jos ne ovat 
kyseisen päivän jälkeen merkityksellisiä 
3 artiklan 1 kohdan ja 3 b artiklan 
mukaisen verkkosisältöpalvelujen 
tarjonnan, saannin ja käytön kannalta.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla 
Arviointi

Viimeistään ... [julkaisutoimisto: lisätään 
päivämäärä kolmen vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen 
jälkeen kolmen vuoden välein komissio 
arvioi tämän asetuksen soveltamista ja 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle siitä kertomuksen.
Edellä ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettuun kertomukseen sisältyy muun 
muassa arviointi asuinjäsenvaltion 
varmennuskeinojen tehokkuudesta, 
mukaan lukien hiljattain kehitetyt alan 
standardit ja käytännöt, ja arviointi 
uudelleentarkastelun tarpeesta. 
Kertomuksessa arvioidaan erityisesti, 
onko oikeudenhaltijoiden tuloissa ollut 
huomattavaa vaihtelua ja ovatko 
kuluttajilta veloitetut hinnat nousseet, ja 
kiinnitetään erityistä huomiota tämän 
asetuksen pk-yrityksiin kohdistuviin 
vaikutuksiin ja henkilötietojen suojaan. 
Komission kertomukseen liitetään 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tai muu 
kuin lainsäädännällinen väline.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Sitä sovelletaan [6 kuukauden 
kuluttua julkaisupäivästä].

2. Sitä sovelletaan [12 kuukauden 
kuluttua julkaisupäivästä]. Sen estämättä, 
mitä soveltamispäivästä on säädetty, 
palveluntarjoajat voivat tarjota 
siirrettävyyttä niin pian kuin ne voivat 
tehdä sen tämän asetuksen mukaisella 
tavalla.


