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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille komission suosituksen ja kehottaa komissiota sidosryhmien
kuulemisen ja perusteellisen markkinatutkimuksen jälkeen ehdottamaan mahdollisimman 
pian tarkoituksenmukaista säädöstä musiikkiteollisuuden tekijänoikeuksien ja 
lähioikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin tehokkaaksi sääntelemiseksi ottaen huomioon 
digitaaliajan erityisluonteen ja tarpeen saada aikaan tasapaino Euroopan kulttuurisen 
monimuotoisuuden takaamisen, paikallisten kokoelmien turvaamisen, luovuuden 
edistämisen ja niin oikeudenhaltijoiden kuin kaupallisten käyttäjien etujen suojelun 
välille;

2. pitää valitettavana, että komissio ei järjestänyt laajaa kuulemismenettelyä sidosryhmien ja 
Euroopan parlamentin kanssa ennen suosituksen hyväksymistä, ja korostaa, että kaikissa 
tämän prosessin tulevissa sääntelytoimissa on kuultava kunnolla kaikkia 
oikeudenomistajia, jotta voidaan varmistaa, että heidän etunsa tulevat oikeudenmukaisesti 
ja tasapuolisesti edustetuiksi;

3. tunnustaa, että laajempi kilpailu musiikkiteollisuuden tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 
kollektiivisessa hallinnoinnissa voisi reilua ja avointa ollessaan ja oikeissa olosuhteissa
taata eurooppalaisten musiikintekijöiden aseman (paikalliset tekijät ja vähemmistönä 
olevat kokoelmat mukaan luettuina) sekä vahvistaa Euroopan kulttuurista 
monimuotoisuutta;

4. kehottaa komissiota arvioimaan sopivia aloitteita, joilla varmistetaan kokoelmien, myös 
pienten tai paikallisten kokoelmien, laaja ja jatkuva julkinen saatavuus kulttuuri-
ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan Unescon yleissopimuksen 
mukaisesti ottaen huomioon digitaaliajan erityisluonne ja lisäksi sen välittömät ja välilliset 
vaikutukset tekijöiden ja kulttuurisen monimuotoisuuden yleiseen asemaan;

5. katsoo, että musiikki ei ole tavanomainen hyödyke ja että yhteisvalvontajärjestöt ovat 
pääosin voittoa tavoittelemattomia järjestöjä ja että sen vuoksi rajoittamattomaan 
kilpailuun perustuvan järjestelmän käyttöönotto ei ehkä ole tekijöiden etujen mukaista 
eikä edistä Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta ja luovuutta;

6. kannattaa määräyksiä, joiden mukaan oikeudenhaltijat voivat nykyään valita 
yhteisvalvontajärjestön, määrittää luovutettavat verkko-oikeudet ja niiden alueellisen 
soveltamisalan, peruuttaa oikeudet yhteisvalvontajärjestöltä tai siirtää ne toiselle 
yhteisvalvontajärjestölle; korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon myös
yhteisvalvontajärjestöjen keskinäisen yhteistyön tehokkuus, jotta voidaan säilyttää myös
pienten ja paikallisten oikeudenhaltijoiden edut ja turvata näin kulttuurinen
monimuotoisuus;

7. on huolestunut mahdollisista kielteisistä vaikutuksista, joita suosituksen joillakin 
määräyksillä voi olla paikallisiin kokoelmiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, koska
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ne saattavat johtaa oikeuksien keskittymiseen suurille yhteisvalvontajärjestöille; katsoo, 
että on arvioitava vaikutukset, joita aiheutuu siitä, että sallitaan yhteisvalvontajärjestöjen 
kilpailla tuottavimpien oikeudenhaltijoiden houkuttelemiseksi;

8. uskoo, että on syytä säilyttää vastavuoroisten edustussopimusten järjestelmä, koska sen 
ansiosta maailman kokoelmat ovat syrjimättömästi kaikkien kaupallisten ja yksityisten 
käyttäjien saatavilla, sillä varmistetaan oikeudenhaltijoiden parempi suojelu, turvataan 
todellinen kulttuurinen monimuotoisuus ja edistetään reilua kilpailua sisämarkkinoilla;

9. katsoo, että sen lisäksi, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus valita
yhteisvalvontajärjestö riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa se sijaitsee, mikä lisää 
kilpailua sisämarkkinoilla, on

– toteutettava sopivia toimenpiteitä kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja 
edistämiseksi erityisesti tarjoamalla käyttäjille laajaa ja monipuolista ja ennen kaikkea 
paikallista ohjelmavalikoimaa,

– varmistettava, että kaikki oikeudenhaltijat kansallisuudestaan tai asuinpaikastaan 
riippumatta saavat oikeudenmukaisen osuuden rojalteista mahdollisimman suoraa 
tietä,

– huolehdittava siitä, että tuottavimmat oikeudenhaltijat eivät pääse vahvistamaan valta-
asemaansa vähemmän ansaitsevien oikeudenhaltijoiden kustannuksella,

minkä vuoksi seurauksia olisi arvioitava huolellisesti;

10. katsoo myös, että tekijöiden etuja ja näin ollen Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta 
voidaan parhaiten valvoa perustamalla reilu ja avoin kilpailujärjestelmä, jonka avulla 
voidaan estää tekijänpalkkioiden polkeminen;

11. suhtautuu myönteisesti kaikkiin yrityksiin elävöittää kilpailua sisämarkkinoilla sekä 
tavoitteeseen edistää eurooppalaisten musiikkiteosten kansainvälistä levitystä riippumatta 
siitä, mikä yhteisvalvontajärjestö hallinnoi tekijänoikeuksia ja ottaen huomioon, että 
jokaista enemmän tai vähemmän tunnettua kokoelmaa on kohdeltava tasapuolisesti;

12. katsoo, että nykyisillä kansallisilla yhteisvalvontajärjestöillä on jatkossakin tärkeä rooli 
vähemmistönä olevien tekijöiden sosiaalisessa tukemisessa ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistämisessä, joskin laajemman kilpailun ehdoilla;

13. toteaa, että nykyisellä kansallisten yhteisvalvontajärjestöjen verkostolla on tärkeä rooli 
taloudellisen tuen antamisessa uusien ja vähemmistönä olevien eurooppalaisten
kokoelmien edistämiseen, ja että siitä tulisi pitää kiinni;

14. katsoo lisäksi, että vastavuoroisuusjärjestelmän täyden toimivuuden varmistamiseksi 
kaikkien oikeudenhaltijoiden hyväksi kaikissa jäsenvaltioissa on tärkeää kieltää 
kaikenlaiset suurten oikeudenhaltijoiden ja yhteisvalvontajärjestöjen väliset rojaltien 
suoraa keräämistä koskevat yksinoikeutetut valtuutukset, koska se johtaisi kansallisten 
yhteisvalvontajärjestöjen nopeaan katoamiseen ja heikentäisi vähemmistönä olevien 
kokoelmien ja Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden asemaa;
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15. pitää tervetulleena pyrkimystä yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoinnin parantamiseen 
entistä parempien avoimuutta, syrjimättömyyttä ja selontekovelvollisuutta koskevien 
sääntöjen avulla;

16. kehottaa jäsenvaltioita ja yhteisvalvontajärjestöjä varmistamaan kaikkien 
oikeudenhaltijaluokkien tasapuolisen edustuksen yhteisvalvontajärjestöissä ja siten
tasapainoisen osallistumisen näiden sisäiseen päätöksentekoon;

17. katsoo siksi, että olemassa oleva rojaltien vastavuoroista keräämistä koskeva järjestelmä 
olisi säilytettävä, jotta syntyy kilpailua, joka perustuu yhteisvalvontajärjestöjen tarjoamiin 
palveluihin ja niiden perimiin palkkioihin, ja käyttäjille myönnetään lisenssejä sen maan 
yhteisvalvontajärjestön tariffien perusteella, jossa musiikkia kulutetaan; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kaupalliset käyttäjät hakevat tarvittavat oikeudelliset 
luvat ja maksavat kaikille oikeudenhaltijaluokille asianmukaisesti kohtuulliset rojaltit;

18. katsoo, että silloin kun oikeuksia hallinnoidaan yhteisesti, jäsenvaltioiden on luotava 
tasapuolisia ja tehokkaita riitojenratkaisumenettelyjä, jotta voidaan varmistaa, että 
oikeudenhaltijoilla ja käyttäjillä on käytettävissään keino riitojen ratkaisuun rajoittamatta 
jokaiselle kuuluvaa oikeutta asian viemiseen oikeuteen;

19. tukee ajatusta, että yhteisvalvontajärjestöjen olisi saatava vapaasti myöntää missä tahansa 
Euroopan unionin alueella oleville kaupallisille käyttäjille yleiseurooppalaisia ja 
useampaa kokoelmaa koskevia lisenssejä verkkokäyttöä varten (mukaan lukien käyttö 
matkapuhelimissa) reiluin ja tapauskohtaisesti neuvotelluin ehdoin ja ketään käyttäjää 
syrjimättä; kehottaa komissiota teettämään arviointitutkimuksen yhden kaikenkattavan 
lisenssin aiheuttamista seurauksista verkkopalveluille ja sen vaikutuksista tekijöiden 
taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen;

20. katsoo, että yhteisvalvontajärjestöjen olisi tiiviissä keskinäisessä yhteistyössä pyrittävä 
luomaan keskitettyjä palvelupisteitä, joista kaupalliset käyttäjät voivat saada 
maailmanlaajuista kokoelmaa koskevan lisenssin tarvitsemalleen alueelle ja joiden avulla 
voidaan samalla tarjota oikeudenhaltijoille korkeatasoinen suoja, kun vältetään ns. 
forum shopping eli se, että käyttäjät valitsevat halvimmat lisenssit tarjoavan 
yhteisvalvontajärjestön.
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