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LYHYET PERUSTELUT 

Komission ehdotuksen tarkoituksena on antaa ns. oikeudellisen olettamuksen perusteella 

EU:ssa matkustaville kuluttajille mahdollisuus viedä mukanaan verkkosisältö, joka on 

laillisesti heidän saatavillaan heidän asuinjäsenvaltiossaan. Ehdotuksella käyttöön otettava 

siirrettävyysvelvoite ei edellytä palveluntarjoajien ostavan erillistä lisenssiä tai neuvottelevan 

uudelleen voimassa olevia lisenssejä, vaan niiden katsotaan toteuttavan teosten kappaleen 

valmistamista, yleisölle välittämistä, käyttöön saattamista jne. koskevat toimet niiden 

kyseisten, oikeudenhaltijoilta saatujen lupien pohjalta, jotka koskevat tilaajan asuinmaata. 

Siten siirrettävyys on tässä asetuksessa kuluttajan oikeus, josta ei voida luopua. 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mielestä on erittäin tärkeää, että verkkosisältöpalvelujen 

siirrettävyyden yhteydessä kaikkialla unionissa taataan Euroopan kulttuurisen ja kielellisen 

monimuotoisuuden sekä eurooppalaisten teosten suojelu ja edistäminen. Valmistelijan 

mielestä on kuitenkin tarpeen täsmentää, ettei siirrettävyys tarkoita rajatylittävää saatavuutta, 

joka ei ole tämän asetuksen aihe. Rajatylittävä siirrettävyys ei heikennä eikä poista 

alueperiaatetta, sillä kyseinen periaate ja yksinoikeuksilla luotu arvo ovat tärkeitä tekijöitä, 

joiden avulla voidaan säilyttää kulttuurialan ja luovien toimialojen kilpailukyky ja varmistaa 

niiden rahoituksen kestävyys etenkin audiovisuaalialalla. Unionin lainsäädännössä vahvistettu 

tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien korkeatasoinen suoja tarjoaa kannustimen sisällön 

luomiseen ja muodostaa perustan Euroopan kulttuuriselle monimuotoisuudelle. 

Soveltamisala 
  

Valmistelija on komission kanssa samaa mieltä ehdotetun asetuksen soveltamisesta 

verkkosisältöpalveluihin, joita palveluntarjoaja tarjoaa tilaajilleen sopimuspohjalta, myös 

virtaustoistona, verkkolatauksena tai jollakin muulla tekniikalla, joka mahdollistaa kyseisen 

sisällön käyttämisen.  

Valmistelija katsoo, että alkuperäistä komission ehdotusta olisi selkeyden vuoksi muutettava, 

jotta voidaan sulkea pois se, että pelkkä käyttäjätunnusjärjestelmä tai yleisradiolupamaksun 

kaltaisen pakollisen maksun suorittaminen merkitsee tässä asetuksessa tarkoitettua sopimusta. 

Valmistelija tukee täysin komission lähestymistapaa, jossa asetusta sovelletaan paitsi 

verkkosisältöpalveluihin, jotka tarjotaan rahallista maksua vastaan, myös palveluihin, jotka 

tarjotaan ilman rahallista maksua, siinä määrin kuin tarjoajat varmentavat tilaajiensa 

asuinjäsenvaltion. Jos ei-maksullisen palvelun tarjoaja päättää tarjota siirrettävyyttä, tarjoajan 

on otettava käyttöön tilaajan asuinjäsenvaltion varmennusjärjestelmä tämän asetuksen 

mukaisesti. 

  

Määritelmät 
  

”Asuinjäsenvaltio” 

Valmistelija katsoo, että ”asuinjäsenvaltion” määritelmää on tarpeen täsmentää, jotta voidaan 

välttää oikeudellinen epävarmuus ja mahdollistaa, että palveluntarjoajat voivat panna 

asetuksen operatiivisesti täytäntöön. EU:n oikeudessa ei määritellä selkeästi tavanomaisen 

asuinpaikan käsitetä. EU:n johdetussa oikeudessa ja oikeuskäytännössä esiintyy erilaisia 

määritelmiä. Tässä lausunnossa valmistelija ehdottaa, että noudatetaan asiassa C-452/93 P, 

Pedro Magdalena Fernández vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, annetussa unionin 

tuomioistuimen tuomiossa esiintyvää määritelmää, jota EU nyt käyttää omaan henkilöstöönsä 
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sovellettavissa säännöissä. Siihen sisältyy selkeitä ohjeita siitä, miten henkilön 

asuinjäsenvaltio voidaan määrittää. 

 

”Tilapäisesti oleskeleva” 

”Tilapäisesti oleskelevan” määritelmän osalta valmistelija tukee täysin komission 

lähestymistapaa, jossa oleskelun kestoa muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossa ei 

rajoiteta tiettyyn määrään päiviä tai viikkoja, sillä tämä vesittäisi asetuksen pääasiallisen 

tarkoituksen, jonka mukaan kaikille kuluttajille annetaan mahdollisuus matkustaa laillisesti 

hankitun verkkosisältönsä kanssa EU:n sisällä. Esimerkiksi Erasmus-opiskelijalla olisi oltava 

mahdollisuus viedä laillisesti hankkimansa sisältö ulkomaille koko oleskelunsa ajaksi. Sama 

pätee kuluttajiin, jotka matkustavat paljon työn takia. Päivien rajoittaminen koituisi näiden 

ihmisten vahingoksi. Lisäksi valmistelija tukee täysin komission lähestymistapaa olla 

sallimatta jatkuvaa sijainnin jäljitystä. Ulkomailla oleskelun keston rajoittaminen tiettyyn 

määrään päiviä edellyttäisi jatkuvaa IP-jäljitystä, jota olisi vältettävä. Kun tavanomaisen 

asuinpaikan käsite on hyvin määritelty ja kun varmennustoimet ovat tehokkaita ja 

kohtuullisia, ei sitä paitsi ole mitään syytä rajoittaa kestoa tiettyyn määrään päiviä, sillä 

väärinkäytön riskit ovat ilman muuta rajalliset. 

  

Asuinjäsenvaltion varmentaminen käytännössä 
  

Jotta voidaan varmistaa asetuksen nopea ja onnistunut täytäntöönpano myös operatiivisesti, 

valmistelija ehdottaa, että otetaan käyttöön tosiasiallisen asuinpaikan tarkastukset, joilla 

varmennetaan tilaajan tavanomainen asuinpaikka sillä hetkellä, jolloin hän haluaa käyttää 

palvelua, ja myöhemmin jatkuvasti mutta joissa ei väärinkäytön riskin välttämiseksi 

kuitenkaan käytetä jatkuvaa IP-jäljitystä vaan IP-osoitteiden otantaa. 

  

Mahdollisimman suuren oikeusvarmuuden takaamiseksi valmistelija ehdottaa, että komissiota 

pyydettäisiin laatimaan delegoidulla säädöksellä ja yhdessä toimialan kanssa ei-tyhjentävä 

luettelo asuinpaikan varmennuskeinoista, joita palvelut voivat soveltaa varmentaakseen 

käytännössä tilaajan tavanomaisen asuinpaikan sillä hetkellä, jolloin hän haluaa käyttää 

rajatylittäviä siirrettäviä palveluja. Luettelo voi sisältää esimerkiksi digisovittimen 

vahvistetun asennuksen, kotipaikkakunnan pankkitilin, osallistumisen vaaleihin 

kotipaikkakunnalla, todistuksen verojen maksamisesta jne. Komissio voi muuttaa luetteloaan 

kuultuaan ensin palveluntarjoajia ja oikeudenhaltijoita. Tilaajan tavanomaisen asuinpaikan 

varmentamiseksi jatkuvasti IP-osoitteiden otanta voisi olla hyödyllistä. 

  

Komission ehdotuksen mukaisesti valmistelija ehdottaa, että palveluntarjoajat vastaavat 

tilaajan asuinjäsenvaltion varmentamisesta. Ne voivat lisäksi oikeudenhaltijoiden aseman 

lujittamiseksi pidättää palveluntarjoajalle lisensoidut oikeudet, jos tarjoaja ei pysty 

pyydettäessä osoittamaan, että se toteuttaa asuinpaikan varmennukset tämän asetuksen 

mukaisesti. 

  

Soveltamispäivä 
  

Oikeudenhaltijat ja palveluntarjoajat halunnevat vielä neuvotella asuinpaikan 

varmennustoimista ja vaihtaa niitä koskevia parhaita käytäntöjä komission kanssa. Tällaisten 

keskustelujen saaminen päätökseen kestänee pidempään kuin vain kuusi kuukautta. 

Valmistelija haluaisi kuitenkin kehottaa oikeudenhaltijoita, palveluntarjoajia ja komissiota 
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laatimaan luettelon tosiasiallisen asuinpaikan varmennuskeinoista mahdollisimman pian niin, 

että tämä asetus voi tulla voimaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua sen julkaisupäivästä. 

 

TARKISTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 

ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

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. Tämän vuoksi olisi 

poistettava esteet, jotka haittaavat 

tällaisten verkkosisältöpalveluiden saantia 

ja käyttöä valtioiden rajojen yli. 

(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 laillista sisältöä 

esimerkiksi musiikin, pelien, elokuvien tai 

urheilutapahtumien muodossa paitsi 

asuinjäsenvaltiossaan myös silloin, kun he 

ovat tilapäisesti jossakin muussa unionin 

jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi olisi 

poistettava esteet, jotka haittaavat laillisesti 

hankittujen verkkosisältöpalveluiden 

tilapäistä saantia ja käyttöä valtioiden 

rajojen yli. 

 

 

Tarkistus  2 

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 

(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 
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sisältöpalveluiden saannin kysyntä on 

kuluttajien keskuudessa nopeassa kasvussa 

kuluttajien kotimaan lisäksi myös silloin, 

kun he oleskelevat tilapäisesti jossakin 

muussa unionin jäsenvaltiossa. 

sisältöpalveluiden saannin kysyntä on 

kuluttajien keskuudessa kasvussa 

kuluttajien asuinjäsenvaltion lisäksi myös 

silloin, kun he oleskelevat tilapäisesti 

jossakin muussa unionin jäsenvaltiossa. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Unionissa tarjottujen siirrettävien 

verkkosisältöpalveluiden tapauksessa on 

ensiarvoisen tärkeää taata Euroopan 

kulttuurisen ja kielellisen 

monimuotoisuuden sekä eurooppalaisten 

audiovisuaalisten teosten suojelu ja 

edistäminen. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 b) Unionin lainsäädännössä 

vahvistettu tekijänoikeuksien ja 

lähioikeuksien korkeatasoinen suoja 

tarjoaa kannustimen sisällön luomiseen 

ja muodostaa perustan Euroopan 

kulttuuriselle monimuotoisuudelle. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Kuluttajat ovat yhä useammin 

osapuolina palveluntarjoajien kanssa 

tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka 

koskevat verkkosisältöpalveluiden 

(3) Kuluttajat ovat yhä useammin 

osapuolina palveluntarjoajien kanssa 

tehtävissä sopimusjärjestelyissä, jotka 

koskevat verkkosisältöpalveluiden 
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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. 

tarjontaa. Kun kuluttajat oleskelevat 

tilapäisesti jossakin muussa unionin 

jäsenvaltiossa, he eivät kuitenkaan 

useinkaan voi saada ja käyttää niitä 

verkkosisältöpalveluita, joihin he ovat 

asuinjäsenvaltiossaan hankkineet 

laillisesti käyttöoikeuden. 

 

Tarkistus  6 

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 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, lähetysoikeuksia 

ei aina ole lisensoitu monialueellisesti tai 

ne on jo myyty yksinoikeuspohjalta 

yhdellä alueella, sekä siitä, että 

verkkopalveluiden tarjoajat voivat 

valintansa mukaan palvella vain tiettyjä 

markkinoita. Näillä käytänteillä on vahva 

rooli eurooppalaisen kulttuurisisällön 

rahoittamisessa ja Euroopan 

markkinoiden tarpeisiin reagoitaessa. 

Tällaisilla käytänteillä ei saisi haitata 

kuluttajien laillista pääsyä 

verkkosisältöpalveluihin eikä niiden 

käyttöä, kun kuluttajat oleskelevat 

tilapäisesti jossakin muussa 

jäsenvaltiossa, mutta alueellisen 

lisensoinnin järjestelmä on edelleen 

erittäin tärkeä vahvan eurooppalaisen 

kulttuurisen monimuotoisuuden 

jatkumisen kannalta. 
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Tarkistus  7 

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 tuomioistuin katsoi 

yhdistetyissä asioissa C-403/08 ja C-

429/08, Football Association Premier 

League and Others, EU:C:2011:631, että 

palvelun tarjoamisen rajoittamista siten, 

että suoria urheilutapahtumia koskevan 

suojatun satelliittilähetyksen yhteydessä 

kielletään ulkomaisten 

dekoodausvälineiden käyttö, ei voida 

perustella tavoitteella suojella teollis- ja 

tekijänoikeuksia. 

 

Tarkistus  8 

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 oikeudellisia puitteita, jotta 

voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa 

verkkosisältöpalvelujen tarjoamiseen 

vahvistamalla tiukasti tulkittavissa oleva 

oikeudellinen olettamus, jotta 

mahdollistetaan verkkosisältöpalvelujen 

rajatylittävä siirrettävyys kuluttajille, jotka 

ovat hankkineet sisällön laillisesti ja 

oleskelevat tilapäisesti muussa 

jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, 

ja jotta varmistetaan, että 

audiovisuaalialan osalta ei heikennetä tai 

poisteta alueperiaatetta, sillä tämä johtaisi 

kohtuuttomiin menetyksiin 

oikeudenhaltijoiden vahingoksi ja 

audiovisuaalisen sisällön markkinoiden 

merkittävään vääristymiseen. Tällä 

asetuksella ei pyritä muuttamaan nykyistä 

alueellisen lisensoinnin järjestelmää, joka 
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on olennainen eurooppalaisten 

audiovisuaalisten teosten rahoittamisen, 

tuotannon ja jakelun kannalta, eikä 

asetus saisi vaikuttaa kyseiseen 

järjestelmään. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Siirrettävyys olisi joka tapauksessa 

pidettävä erillään rajatylittävän 

saatavuuden käsitteestä, joka ei kuulu 

tämän asetuksen soveltamisalaan. 

Laillisesti tarjolla olevien ja laillisesti 

hankittujen sisältöpalveluiden 

siirrettävyyden parantaminen voisi olla 

merkittävä askel kohti perusteettomien 

maakohtaisten estojen lopettamista. 

 

 

Tarkistus  10 

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 tai 

jollakin muulla tekniikalla, joka 

mahdollistaa kyseisen sisällön käyttämisen. 

Tässä asetuksessa tarkoitetuksi 

sopimukseksi verkkosisältöpalveluiden 

tarjonnasta ei pitäisi katsoa 

rekisteröitymistä sisältöilmoitusten 

saajaksi, pelkkää html-evästeiden 

hyväksymistä, pelkkää 

käyttäjätunnusjärjestelmää, kuten 
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järjestelmää, joka on suunniteltu 

ensisijaisesti ohjelmasuosituksia tai 

henkilökohtaisesti suunnattua mainontaa 

varten, yleisradiolupamaksun kaltaisen 

yleisen pakollisen maksun suorittamista 

eikä tietojen vaihtamista tai siirtämistä. 

 

Tarkistus  11 

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 kyseisessä 

jäsenvaltiossa sijaitsevaan paikkaan, sillä 

ei ole aiheellista vaatia palveluntarjoajilta 

siirrettävien palveluiden tarjoamista 

valtioiden rajojen yli, jos ne eivät tarjoa 

siirrettäviä palveluita tilaajan 

asuinjäsenvaltiossa.  

 

 

 

Tarkistus  12 

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 

(17) Verkkosisältöpalvelut, jotka 

tarjotaan ilman rahallista maksua, kuuluvat 

myös tämän asetuksen soveltamisalaan 

siinä määrin kuin tarjoajilla jo on käytössä 

varmennusjärjestelmä, jolla ne voivat 

varmentaa tilaajiensa asuinjäsenvaltion 

samantasoisella varmuudella kuin 

rahallista maksua vastaan tarjottujen 

palvelujen yhteydessä. 

Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan 

ilman rahallista maksua ja joiden 

tarjoajilla ei ole käytössä 
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muutosta tällaisten palveluiden 

toimittamistapaan ja aiheuttaisi 

kohtuuttomia kustannuksia. 

Varmennettaessa tilaajan 

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. 

varmennuspalvelua, voivat vapaasti 

päättää sallia tilaajilleen pääsyn 

palveluunsa ja palvelunsa käytön tämän 

asetuksen mukaisesti. 

Verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan 

ilman rahallista maksua ja joiden 

tarjoajilla ei vielä ole käytössä 

varmennusjärjestelmää, jolla ne voivat 

varmentaa tilaajiensa asuinjäsenvaltion 

samantasoisella varmuudella kuin 

rahallista maksua vastaan tarjottujen 

palvelujen yhteydessä, olisi jätettävä tämän 

asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, 

sillä niiden pakollinen sisällyttäminen 

tämän asetuksen soveltamisalaan merkitsisi 

suurta muutosta tällaisten palveluiden 

toimittamistapaan ja aiheuttaisi 

kohtuuttomia kustannuksia. Koska 

verkkosisältöpalvelut, jotka tarjotaan 

ilman rahallista maksua, ovat kuitenkin 

merkittäviä tekijöitä markkinoilla, niiden 

olisi edelleen voitava tarjota rajatylittävää 

siirrettävyyttä tilaajilleen, jos niillä on 

käytettävissään keinoja, jotka 

mahdollistavat tilaajiensa 

asuinjäsenvaltion varmentamisen 

samantasoisella varmuudella kuin 

rahallista maksua vastaan tarjottujen 

palvelujen yhteydessä. Jos ilman 

rahallista maksua tarjottavien 

verkkosisältöpalveluiden tarjoajat 

haluavat turvautua tähän vaihtoehtoon, 

ne olisi velvoitettava noudattamaan tämän 

asetuksen säännöksiä samaan tapaan 

kuin rahallista maksua vastaan 

tarjottavien verkkosisältöpalveluiden 

tarjoajat. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Verkkosisältöpalveluiden 

rajatylittävän siirrettävyyden 

varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että 

(18) Verkkosisältöpalveluiden 

rajatylittävän siirrettävyyden 

varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että 
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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. 

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 ja jotka 

eivät rikkoisi tätä asetusta, esimerkiksi 

siten, että palvelun toiminteita tai laatua 

rajoitettaisiin, merkitsisi 

verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän 

siirrettävyyden mahdollistamista koskevan 

velvoitteen kiertämistä ja olisi näin ollen 

tämän asetuksen vastaista. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) Poikkeaminen rajatylittävän 

siirrettävyyden tarjoamisvelvoitteesta 

tiettyjen muiden kuin kannettavien 

laitteiden kohdalla voidaan sallia hyvin 

rajatuissa olosuhteissa, kun pääsyn 

takaaminen tilaajalle edellyttäisi, että 

verkkosisältöpalvelun tarjoajan olisi 

tehtävä erillinen sopimus kolmannen 

osapuolen, laitteen valmistajan tai 

foorumin valvojan kanssa, koska tämä ei 

kenties ole teknisesti toteutettavissa tai se 

saattaa olla oikeudellisesti ongelmallista. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 
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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 

verkkosisältöpalveluiden tarjoajat 

noudattavat velvoitetta, jonka mukaan 

niiden on tarjottava palveluidensa 

rajatylittävä siirrettävyys loukkaamatta 

alueellista yksinoikeutta, 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. 

Tämä oikeudellinen olettamus ei saisi 

estää tarjoajaa tarjoamasta toisessa 

jäsenvaltiossa tilapäisesti oleskelevalle 

tilaajalleen verkkosisältöä, jota tarjoaja 

tarjoaa laillisesti kyseisessä 

jäsenvaltiossa. Olettamusta ei myöskään 

pitäisi tulkita siten, että se rajoittaa 

palveluntarjoajaa tarjoamasta 

palvelujaan pysyvästi toiseen 

jäsenvaltioon sijoittautuneelle 

asiakkaalle, edellyttäen että tarvittavat 

lisenssit on hankittu direktiivin 

2001/29/EY ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2014/26/EU1 a 

mukaisesti ja että oikeudenhaltijoilta on 

saatu lupa sisällön käyttöön.  

 ______________ 

 1 a 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). 
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Tarkistus  16 

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 

käyttämisen kannalta merkityksellisen 

oikeuden rikkomista. 

(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 

käyttämisen kannalta merkityksellisen 

oikeuden rikkomista, edellyttäen että 

tilaajan asuinjäsenvaltio on tosiasiallisesti 

varmennettu tämän asetuksen mukaisesti. 
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Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Kulttuurisen ja kielellisen 

monimuotoisuuden sekä luovan sisällön 

tuottamisen, markkinoinnin ja jakelun 

turvaaminen koko unionissa ja etenkin 

audiovisuaalisen alan sekä tekijöiden ja 

luovan työn tekijöiden oikeuksien 

suojaaminen tekijänoikeuden avulla 

edellyttävät, että tämä asetus olisi 

rajattava laillisesti hankitun sisällön 

rajatylittävään siirrettävyyteen eikä sitä 

pitäisi missään tapauksessa laajentaa 

koskemaan rajatylittävää pääsyä 

verkkosisältöpalveluihin jäsenvaltioissa, 

joissa verkkosisältöpalvelun tarjoaja ei ole 

saanut luovan työn tekijöiltä ja 

oikeudenhaltijoilta lupaa kyseisen sisällön 

käyttöön. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 b) Palveluntarjoajien ja 

verkkosisältöpalvelujen tarjoamiseen 

liittyvien oikeuksien haltijoiden ei pitäisi 

voida kiertää tämän asetuksen 

soveltamista valitsemalla kolmannen 

maan lain laiksi, jota sovelletaan niiden 

välisiin sopimuksiin taikka 

palveluntarjoajien ja tilaajien välisiin 

sopimuksiin. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 a) Jos tilaaja ei toimita tarvittavia 

tietoja eikä palveluntarjoaja sen vuoksi 

kykene varmentamaan asuinjäsenvaltiota 

tässä asetuksessa edellytetyllä tavalla, 

palveluntarjoajan ei pitäisi tarjota 

verkkosisältöpalvelun siirrettävyyttä 

kyseiselle tilaajalle tämän asetuksen 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  20 

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 

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 

(23) Palveluntarjoajien olisi 

varmistettava, että tilaajat saavat 

asianmukaisesti tietoa edellytyksistä, 

joiden mukaisesti he voivat nauttia 

verkkosisältöpalveluista muissa 

jäsenvaltioissa kuin omassa 

asuinjäsenvaltiossaan. Asetuksella 

palveluntarjoaja velvoitetaan 

hyödyntämään keinoja, joilla varmistetaan, 

että verkkosisältöpalvelu tarjotaan tämän 

asetuksen mukaisesti. Tässä asetuksessa 

tarkoitetulla varmennuskeinojen 

luettelolla pyritään huolehtimaan 

palveluntarjoajien käyttämiä 

varmennuskeinoja koskevasta 

oikeusvarmuudesta sekä riittävistä ja 

joustavista keinoista, joiden avulla 

palveluntarjoaja voi todentaa ja 

varmentaa tilaajien pääsyn palveluun 
sekä heidän asuinjäsenvaltionsa. 
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käsitellä. Vastaavasti jos tilaajan 

todentaminen riittää tarjottavan palvelun 

toimittamiseksi, ei pitäisi edellyttää 

tilaajan tunnistamista. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 a) Oikeudenhaltijat voivat pidättää 

palveluntarjoajalle lisensoidut oikeudet, 

jos tarjoaja ei pysty osoittamaan, että se 

noudattaa velvoitetta varmentaa 

tosiasiallisesti tilaajan asuinjäsenvaltiota 

tämän asetuksen mukaisesti. On 

kuitenkin tarpeen varmistaa, että 

edellytetyt todentamis- ja 

varmentamiskeinot ovat tehokkaita ja 

mukautettuja kyseisen 

verkkosisältöpalvelun luonteeseen ja että 

ne ovat kohtuullisia eivätkä mene 

pidemmälle kuin mikä on tarpeen tämän 

tarkoituksen täyttämiseksi. Kussakin 

tapauksessa olisi otettava huomioon 

kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavat 

erityiset varmennuskeinot sekä kyseisen 

verkkosisältöpalvelun laji. 

Palveluntarjoajien olisi oikeusvarmuuden 

varmistamiseksi hyödynnettävä vähintään 

kahden tässä asetuksessa säädetyn 

varmennuskeinon muodostamaa 

yhdistelmää, josta oikeudenhaltijat ja 

palveluntarjoajat ovat sopineet. 

Esimerkkejä tarvittavista teknisistä ja 

organisatorisista toimenpiteistä voivat olla 

IP-osoitteen otanta sijainnin jatkuvan 

seurannan sijaan, avoin tiedottaminen 

henkilöille varmennuksen menetelmistä ja 

tarkoituksesta sekä soveltuvat 

turvatoimenpiteet. Kun muistetaan, että 

varmennuksen käyttötarkoituksen 

kannalta merkityksellistä ei ole tietty 

sijainti tai maa vaan se, onko palvelua 

käyttävä henkilö asuinjäsenvaltiossaan 

vai ei, tarkkoja sijaintitietoja ei 



 

PE578.729v04-00 18/33 AD\1101213FI.doc 

FI 

asuinpaikan alkuperäistä varmentamista 

lukuun ottamatta pitäisi tätä tarkoitusta 

varten kerätä eikä käsitellä. Vastaavasti 

jos tilaajan todentaminen riittää 

tarjottavan palvelun toimittamiseksi, ei 

pitäisi edellyttää tilaajan tunnistamista. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 b) Komissiolle olisi 

verkkosisältöpalveluiden rajatylittävän 

siirrettävyyden mahdollistamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan toimialaa, 

pienet oikeudenhaltijat mukaan luettuina, 

kuullen laadittua luetteloa keinoista 

tilaajan asuinjäsenvaltion 

varmentamiseksi. On erityisen tärkeää, 

että komissio asiaa valmistellessaan 

toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, paremmasta 

sääntelystä 13 päivänä huhtikuuta 2016 

tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan 

aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja näiden asiantuntijoilla 

on järjestelmällisesti oikeus osallistua 

komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 
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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 

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 mukaisesti. 

Palveluntarjoajien on erityisesti 

varmistettava, että kaikki tämän asetuksen 

nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely 

on tarpeellista ja oikeasuhteista käsittelyn 

tavoitteen saavuttamiseksi. 

(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, omistusoikeus, mukaan luettuina 

teollis- ja tekijänoikeudet, ilmaisunvapaus 

ja elinkeinovapaus. 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/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. 

__________________ __________________ 

27 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. 31–50). 

27 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). 

28 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 

201, 31.7.2002, s. 37), sellaisena kuin se on 

muutettuna direktiiveillä 2006/24/EY ja 

2009/136/EY. 

28 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). 
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Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (24 a) Tässä asetuksessa olisi 

noudatettava velvoitteita, jotka kuuluvat 

unionille tekijänoikeutta ja lähioikeuksia 

suojaavien kansainvälisten sopimusten 

mukaisesti, mukaan luettuina Bernin 

yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten 

teosten suojaamisesta, Maailman 

henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) 

tekijänoikeussopimus sekä WIPOn esitys- 

ja äänitesopimus. 

 

Tarkistus  25 

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 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. Sähköisen 

viestintäpalvelun ja 

verkkosisältöpalvelujen yhdistävinä 

paketteina tarjottavien 

verkkosisältöpalvelujen käyttöehtoihin 

tehdyt muutokset, jotka tehdään 

ainoastaan tämän asetuksen vaatimusten 

noudattamiseksi, eivät luo tilaajille 

sähköisen viestinnän verkkoja ja 

palveluja koskevan sääntelykehyksen 

täytäntöönpanemiseksi annettuun 

kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia 
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oikeuksia vetäytyä tällaisten sähköisten 

viestintäpalvelujen toimittamista 

koskevista sopimuksista. 

 

Tarkistus  26 

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 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; tällaisen säädöksen valinta 

heijastaa rajatylittävää siirrettävyyttä 

koskevien määräysten erityistavoitteita ja 

niihin vaikuttavia ainutlaatuisia 

olosuhteita, ja siksi asetusta ei pitäisi 

missään tapauksessa pitää 

ennakkotapauksena mahdollisille 

myöhemmille säädöksille, joita unioni 

antaa tekijänoikeuden alalla. 

 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen 

toimintatapa, jolla varmistetaan, että 

verkkosisältöpalveluiden tilaajat voivat 

Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen 

toimintatapa, jolla varmistetaan, että 

laillisesti hankittujen 
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unionissa saada ja käyttää tällaisia 

palveluita oleskellessaan tilapäisesti 

jossakin jäsenvaltiossa. 

verkkosisältöpalveluiden tilaajat voivat 

asuinjäsenvaltiossaan saada ja käyttää 

tällaisia palveluita oleskellessaan 

tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin 

asuinjäsenvaltiossaan, samalla kun 

kunnioitetaan pääsyn kohteena olevaa ja 

käytettyä sisältöä koskevaa tekijänoikeutta 

ja lähioikeuksia ja edellyttäen, että 

verkkosisältöpalveluiden tarjoaja on 

varmentanut tilaajan asuinjäsenvaltion 

3 b artiklan mukaisesti. 

 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) ’asuinjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan 

jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti 

asuu; 

c) ’asuinjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan 

jäsenvaltiota, jossa tilaaja tavanomaisesti 

asuu, millä tarkoitetaan paikkaa, johon 

henkilö on keskittänyt pysyvästi 

intressinsä tarkoituksenaan näiden 

intressien keskittämisen jatkuvuus ja 

johon henkilö palaa toistuvasti ja johon 

hänellä on jatkuvat yhteydet ja joka on 

määritetty tämän asetuksen mukaisten 

varmentamiskeinojen perusteella; 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) ’tilapäisellä oleskelulla’ 

tarkoitetaan tilaajan tilapäistä oleskelua 

jäsenvaltiossa, joka ei ole hänen 

asuinjäsenvaltionsa; 

d) ’tilapäisellä oleskelulla’ 

tarkoitetaan tilaajan lyhytaikaista tilapäistä 

oleskelua jäsenvaltiossa, joka ei ole hänen 

asuinjäsenvaltionsa, edellyttäen että tilaaja 

ei muuta intressiensä keskittämistä 

kyseiseen jäsenvaltioon; 
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Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) ’verkkosisältöpalvelulla’ 

tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklassa 

määriteltyä palvelua, jonka 

palveluntarjoaja laillisesti tarjoaa 

asuinjäsenvaltiossa verkossa siirrettävänä 

ja joka on direktiivissä 2010/13/EU 

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 tilaajalle sovituin ehdoin joko 

e) ’verkkosisältöpalvelulla’ 

tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 56 ja 57 artiklassa 

määriteltyä palvelua, jonka 

palveluntarjoaja laillisesti tarjoaa 

asuinjäsenvaltiossa verkossa siirrettävänä 

ja joka on direktiivissä 2010/13/EU 

tarkoitettu audiovisuaalinen mediapalvelu 

tai palvelu, jonka keskeinen piirre on 

pääsyn ja käyttömahdollisuuden laillinen 

tarjoaminen teoksiin ja muuhun aineistoon 

tai yleisradio-organisaatioiden lähetyksiin 

joko lineaarisesti tai tilauksena. 

1) rahallista maksua vastaan; tai  

2) ilman rahallista maksua sillä 

edellytyksellä, että palvelun tarjoaja 

varmentaa tilaajan asuinjäsenvaltion; 

 

 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 

velvoitetta ei laajenneta sovellettavaksi 

verkkosisältöä koskevaan rajatylittävään 

pääsyyn, kun palveluntarjoaja ei ole 

saanut lupaa sisällön käyttöön 

oikeudenhaltijalta. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3) Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on 

ilmoitettava tilaajalle 1 kohdan mukaisesti 

tarjottavan verkkosisältöpalvelun 

toimituslaadusta. 

3) Verkkosisältöpalvelun tarjoajan on 

mahdollisuuksien mukaan saatavillaan 

olevien tietojen perusteella ilmoitettava 

tilaajalle etukäteen 1 kohdan mukaisesti 

tarjottavan verkkosisältöpalvelun 

toimituslaadusta. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

3 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a artikla 

 Osallistumisoikeus 

 Ilman rahallista maksua tarjottavan 

verkkosisältöpalvelun tarjoaja, jolla ei 

vielä ole käytössä varmennusjärjestelmää, 

jolla tarjoaja voi varmentaa tilaajan 

asuinjäsenvaltion samantasoisella 

varmuudella kuin rahallista maksua 

vastaan tarjottujen palvelujen yhteydessä, 

voi halutessaan tehdä tilapäisesti jossakin 

jäsenvaltiossa oleskelevalle tilaajalle 

mahdolliseksi verkkosisältöpalveluun 

pääsyn ja palvelun käyttämisen, 

edellyttäen, että 

 a) tarjoaja varmentaa tilaajiensa 

asuinjäsenvaltion tämän asetuksen 

mukaisesti; 

 b) tarjoaja ilmoittaa 

verkkosisältöpalvelua koskevan sisällön 

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 

haltijoille ja kaikkien muiden 

verkkopalveluissa olevan sisällön 

käyttämisen kannalta merkityksellisten 

oikeuksien haltijoille ja tilaajilleen 

kohtuullisessa määräajassa ennen 

tällaisen pääsyn ja käytön 

mahdollistamista; ja 

 c) tarjoaja soveltaa tämän asetuksen 

säännöksiä siitä hetkestä lähtien, kun se 
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mahdollistaa rajatylittävän siirrettävyyden 

tilaajilleen. 

 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

3 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b artikla 

 Asuinjäsenvaltion varmentamista koskeva 

velvoite 

 1) Verkkosisältöpalvelun tarjoajan, 

joka tekee tilapäisesti jossakin 

jäsenvaltiossa olevalle tilaajalle 

mahdolliseksi verkkosisältöpalveluun 

pääsyn ja palvelun käyttämisen, on 

tosiasiallisesti varmennettava tilaajan 

asuinjäsenvaltio. 

 2) Edellä 1 kohdassa asetetun 

velvoitteen noudattamiseksi tarjoaja 

käyttää yhdistelmää, joka muodostuu 

vähintään kahdesta seuraavista 

varmentamiskeinoista: 

 a) henkilökortti tai muu voimassa 

oleva asiakirja, jolla vahvistetaan tilaajan 

asuinjäsenvaltio ja jossa on sähköisiä 

tunnistuskeinoja; 

 b) tilaajan laskutusosoite tai 

postiosoite; 

 c) maksutiedot, kuten tilaajan 

pankkitili taikka paikallinen luotto- tai 

pankkikortti; 

 d) digisovittimen tai palvelun 

toimittamiseen tilaajalle käytettävän 

vastaavan laitteen asennuspaikka; 

 e) se, että tilaaja on internet- tai 

puhelinyhteyttä tai vastaava yhteyttä 

koskevan sopimuksen osapuolena 

jäsenvaltiossa; 

 f) se, että tilaaja maksaa 

lisenssimaksua muista jäsenvaltiossa 
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tarjottavista palveluista, kuten julkisesta 

yleisradiotoiminnasta; 

 g) otannat IP-osoitteista sen 

määrittämiseksi, missä jäsenvaltiossa 

tilaaja saa ja käyttää 

verkkosisältöpalvelua, tai kyseisen 

jäsenvaltion määrittäminen muilla 

maantieteellisen paikannuksen keinoilla; 

 h) paikallisiin äänestysluetteloihin 

rekisteröityminen, mikäli tiedot ovat 

julkisesti saatavilla;  

 i) paikallisten verojen tai 

henkilöverojen maksaminen, mikäli tiedot 

ovat julkisesti saatavilla. 

 3) Varmentamiskeinoissa on otettava 

huomioon palvelun luonne ja niiden on 

oltava kohtuullisia eikä niissä pidä mennä 

pidemmälle kuin mikä on tarpeen tilaajan 

asuinjäsenvaltion varmentamiseksi. 

 4) Tarjoaja ja tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien haltijat taikka kaikkien 

muiden verkkopalveluissa olevan sisällön 

käyttämisen kannalta merkityksellisten 

oikeuksien haltijat voivat sopia 2 

kohdassa tarkoitetun varmennuskeinojen 

yhdistelmän käyttämisestä tai 2 kohdassa 

tarkoitettujen varmennuskeinojen 

määrästä varmentaakseen 

asuinjäsenvaltion. 

 5) Varmentamista varten 

suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä 

on noudatettava Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusta (EY) N:o 2016/6791 a 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2002/58/EY1 b. 

 6) Tarjoaja on oikeutettu pyytämään 

tilaajaa antamaan asuinjäsenvaltion 

varmennukseen tarvittavat tiedot. Jos 

tilaaja jättää toimittamatta kyseiset tiedot 

eikä tarjoaja näin ollen kykene 

varmentamaan asuinjäsenvaltiota niin 

kuin tässä asetuksessa vaaditaan, tarjoaja 

ei saa mahdollistaa tämän asetuksen 

perusteella tilaajalle 

verkkosisältöpalvelun saantia tai 

käyttämistä silloin, kun tämä oleskelee 
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tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. 

 7) Jotta voidaan varmistaa, että 

varmentamiskeinojen luettelo on asiaa 

koskevan teknisen kehityksen tasalla, 

komissiolle annetaan valta antaa 

delegoituja säädöksiä 7 a artiklan 

mukaisesti muuttaakseen tätä luetteloa ja 

lisätäkseen siihen innovatiivisia 

varmennuskeinoja 3 kohdan mukaisesti, 

edellyttäen, että 2 kohdassa tarkoitettu 

varmennuskeinojen luettelo osoittautuu 

ajastaan jälkeen jääneeksi ennen tämän 

asetuksen arviointia kolmen vuoden 

kuluttua sen voimaantulopäivästä.  

 _________________ 

 1 a 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). 

 1 b 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). 

 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

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 

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 ja 

2009/24/EY soveltaminen mukaan 
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mukaan luettuna. luettuna. 

 

Tarkistus  36 

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 

oikeuksien haltijoiden ja palveluntarjoajien 

sekä palveluntarjoajien ja tilaajien väliset 

sopimusmääräykset, jotka ovat 3 artiklan 1 

kohdan tai 4 artiklan vastaisia, ovat 

täytäntöönpanokelvottomia. 

1) Kaikki sopimusmääräykset, 

mukaan lukien tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien haltijoiden, kaikkien 

muiden verkkopalveluissa olevan sisällön 

käyttämisen ja saannin kannalta 

merkityksellisten oikeuksien haltijoiden ja 

palveluntarjoajien sekä palveluntarjoajien 

ja tilaajien väliset sopimusmääräykset, 

jotka ovat tämän asetuksen vastaisia, ovat 

täytäntöönpanokelvottomia. Tämän 

asetuksen soveltamisesta aiheutuvat 

sopimusmuutokset eivät anna oikeutta 

vetäytyä sopimuksesta, jonka ovat tehneet 

joko tilaaja ja tarjoaja tai tarjoaja ja 

oikeudenhaltija. Tämän asetuksen 

soveltamisesta aiheutuvat muutokset, 

mukautukset taikka muut 

sopimuspohjaiset muutokset eivät anna 

perusteltua syytä muuttaa veloituksia, 

hintoja tai maksuja taikka muita tilaajan, 

tarjoajan ja oikeudenhaltijan välisiä 

taloudellisia suhteita. 

 

 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien haltijat tai kaikkien 

muiden verkkopalveluissa olevan sisällön 

käyttämisen kannalta merkityksellisten 

oikeuksien haltijat voivat edellyttää, että 

2) Verkkosisältöpalvelun tarjoajien 

on hyödynnettävä tehokkaita keinoja, 

joilla varmistetaan, että 

verkkosisältöpalvelu tarjotaan tämän 

asetuksen ja 3 b artiklan mukaisesti. 

Oikeudenhaltijat voivat edellyttää, että 
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palveluntarjoaja käyttää tehokkaita 

keinoja varmentaakseen, että 

verkkosisältöpalvelu tarjotaan 3 artiklan 1 

kohdan mukaisesti, sillä edellytyksellä, 

että tällaiset edellytettävät varmistuskeinot 

ovat kohtuullisia eivätkä ne mene 

pidemmälle kuin mikä on tarpeen niiden 

tarkoituksen täyttämiseksi. 

toteutetaan lisätoimenpiteitä, jos se on 

kohtuullista ja ehdottomasti tarpeen, sillä 

edellytyksellä, että tällaiset edellytettävät 

toimenpiteet ovat kohtuullisia eivätkä ne 

mene pidemmälle kuin mikä on tarpeen 

niiden tarkoituksen täyttämiseksi ja että ne 

eivät edellytä muutoksia 

oikeudenhaltijoiden ja palveluntarjoajien 

tekemiin sopimuksiin. Tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien haltijat ja kaikkien muiden 

verkkopalveluissa olevan sisällön 

käyttämisen kannalta merkityksellisten 

oikeuksien haltijat voivat peruuttaa 

tarjoajalta oikeuksien kohteena olevan 

sisällön käyttölisenssin, jos tarjoaja ei 

toimi 3 b artiklan mukaisesti. 

 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 

haltijat tai kaikkien muiden 

verkkopalveluissa olevan sisällön 

käyttämisen kannalta merkityksellisten 

oikeuksien haltijat voivat myöntää 

palveluntarjoajille, jotka ovat Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin1 a 

2014/24/EU III osastossa tarkoitettuja 

monialueellisten lisenssien haltijoita, 

luvan sisältönsä saamiseen ja 

käyttämiseen tämän asetuksen mukaisesti 

varmentamatta asuinjäsenvaltiota. 

 _______________ 

 11 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/24/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, 
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s. 72). 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

7 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 a artikla 

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1) Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

 2) Siirretään komissiolle ... päivästä 

...kuuta ...* määräämättömäksi ajaksi 3 b 

artiklassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä [*perussäädöksen 

voimaantulopäivä tai muu 

lainsäädäntövallan käyttäjien asettama 

päivä].  

 3) Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 b 

artiklassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 

voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 

jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 

tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 

päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 

olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen. 

 4) Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

 5) Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle. 

 6) Edellä olevan 3 b artiklan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole [kahden kuukauden] 

kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 

on annettu tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 

vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 

parlamentti että neuvosto ovat ennen 

mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan [kahdella kuukaudella]. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

7 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 b artikla 

 Arviointi 

 Komissio arvioi tämän asetuksen 

soveltamista ja toimittaa sitä koskevan 

kertomuksen Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kolmen vuoden kuluttua 

tämän asetuksen voimaantulosta. 

Kertomuksessa arvioidaan rajatylittävän 

siirrettävyyden käyttämistä ja 

asuinjäsenvaltion varmentamista sekä 

tarvittaessa uudelleen tarkastelemisen 

tarvetta. Komission on liitettävä 

arviointikertomukseen ehdotuksia, joilla 

on tarkoitus parantaa tämän asetuksen 

täytäntöönpanoa. 

 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Sitä sovelletaan [6 kuukauden kuluttua 

julkaisupäivästä].  

Sitä sovelletaan [12 kuukauden kuluttua 

julkaisupäivästä].  
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