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Tekijänoikeus ja lähioikeudet ja monta aluetta kattava musiikkiteosten 

oikeuksien lisensointi verkkokäyttöä varten ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 

kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien 

lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 

2012/0180(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2012)0372), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 

g alakohdan, 50 artiklan 2 kohdan sekä 53 ja 62 artiklan, joiden mukaisesti komissio on 

antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0183/2012), 

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

50 artiklan 1 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan, 

– ottaa huomioon Ranskan senaatin, Luxemburgin edustajainhuoneen, Puolan parlamentin 

alahuoneen ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden 

mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen, 

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

lausunnon1, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 6. marraskuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen 

kaupan valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot 

(A7-0281/2013), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

                                                 
1 EUVL C 44, 15.2.2013, s. 104. 



2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



P7_TC1-COD(2012)0180 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi, tekijänoikeuden 

ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta 

musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista 

säädöstä, direktiiviä 2014/26/EU.) 

 


