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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen tekijänoikeuden ja tiettyjen 
lähioikeuksien suojan voimassaoloajan pidentämisestä ja siirtymäkauden 
lisäsuojelutoimenpiteiden laatimisesta. Ehdotuksessa tunnustetaan esittäjien luovan ja taiteellisen 
panoksen merkitys, jonka on heijastuttava asianmukaisesti suojan voimassaoloajasta.

Valmistelija on kuitenkin sitä mieltä, että tavoitteet saavutetaan paremmin, jos ehdotusta 
voitaisiin muuttaa enemmän ja ottaa siinä huomioon taloudellinen ja yhteiskunnallinen 
todellisuus ja viimeaikainen tekninen kehitys; tästä syystä hän ehdottaa tarkistuksia seuraaviin 
keskeisiin kohtiin:

(i) soveltamisala laajennetaan myös audiovisuaalialan esittäjiin;
(ii) poistetaan pieniä äänitetuottajia koskeva poikkeus, jonka mukaan näiden ei tarvitsisi 

osallistua taustamuusikoille tarkoitetun rahaston kartuttamiseen;
(iii) yksinkertaistetaan mainitun rahaston hallinnointia;
(iv) lisätään "käytä tai menetä" -lausekkeen joustoa;
(v) arvioidaan lisää esitysten asettamista saataville verkkoon.

(i) Soveltamisalan laajentaminen myös audiovisuaalialan esittäjiin

Kaikkien esittäjien luova panos olisi tunnustettava ja sen olisi ilmettävä muutetussa 
direktiivissä. Jotta tavoite voitaisiin saavuttaa, ehdotusta olisi laajennettava siten, että myös 
audiovisuaalialan esittäjät voisivat hyötyä pidennetystä suoja-ajasta. Tästä syystä ehdotetaan, 
että ero äänitteisiin tallennettujen ja muissa muodoissa olevien esitysten välillä poistettaisiin. 
Lisäksi sekä esittäjien oikeuksiin että tuottajien oikeuksiin pitäisi soveltaa samoja 
aloituspäivämääriä, joista lasketaan suoja-ajan kesto (3 artiklan 2 kohdan mukaisesti). (Asiaan 
liittyvät tarkistukset: johdanto-osan 5 kappaleeseen esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 1, 
johdanto-osan 7 kappaleeseen esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 2 ja direktiivissä 
2006/116/EY olevan 3 artiklan 1 kohtaan esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 10.)

(ii) Pieniä äänitetuottajia koskevan poikkeuksen poistaminen, jonka mukaan näiden ei 
tarvitsisi osallistua taustamuusikoille tarkoitetun rahaston kartuttamiseen

Komissio ehdotti pienille äänitetuottajille poikkeusta, jonka mukaan näiden ei tarvitsisi 
maksaa vähintään 20:ta prosenttia tuloistaan taustamuusikoita varten luodun rahaston 
kartuttamiseen. Tällainen poikkeus loisi epäoikeudenmukaisen tilanteen esittäjille, eikä sen 
avulla voitaisi ylläpitää oikeanlaista tasapainoa esittäjien ja pienten tuottajien etujen välillä. 
Lisäksi suuret äänitetuottajat saattaisivat myös yrittää välttää lisäkorvausten maksamisen 
allekirjoittamalla lisenssisopimuksia pienten äänitetuottajien kanssa. Tästä syystä kyseinen 
poikkeus ehdotetaan poistettavaksi. (Asiaan liittyvät tarkistukset: johdanto-osan 
12 kappaleeseen esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 4 ja direktiivissä 2006/116/EY olevan 
10 a artiklan (uusi) 4 kohdan 2 alakohtaan esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 12.)
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(iii) Edellä mainitun rahaston hallinnoinnin yksinkertaistaminen

Hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi yhteisvalvontajärjestöille olisi uskottava 
edellä mainitun rahaston hallinnointi. (Asiaan liittyvät tarkistukset: johdanto-osan 
13 kappaleeseen esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 5, johdanto-osan 14 a kappaleeseen 
(uusi) esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 6 ja direktiivissä 2006/116/EY olevan 
10 a artiklan (uusi) 5 kohtaan esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 13.)

(iv) "Käytä tai menetä" -lausekkeen jouston lisääminen

Vaikka "käytä tai menetä" -lausekkeen käyttöönotto on myönteistä, siitä olisi tehtävä 
joustavampi. Jos esittäjä saa oikeutensa takaisin, hänelle olisi annettava oikeudenmukainen 
mahdollisuus käyttää esitystään ennen oikeuksiensa menettämistä uudelleen. Tästä syystä 
esittäjille olisi annettava kohtuullisempi määräaika, viisi vuotta, jotta nämä voisivat tehdä 
uudesta käyttömahdollisuudesta toteuttamiskelpoisen. (Asiaan liittyvä tarkistus: 10 a artiklan 
(uusi) 6 kohdan 2 alakohtaan esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 14.)

(v) Esitysten verkkoon saataville asettamisen lisäarviointi

Samalla kun verkkopalvelujen käyttö ja kysyntä kasvavat, esitysten asettamista saataville 
verkkoon olisi tutkittava tarkemmin. Komissiota olisi rohkaistava arvioimaan tämänhetkistä 
oikeudellista ja taloudellista tilannetta ja tekemään lisäarvioita kyseisen vaihtoehdon 
vaikutuksista. Tällaisen arvioinnin yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota esittäjien 
kohtuullisia korvauksia koskevien vaatimusten käytännön hallinnointiin (kuten siihen, miten 
taloudellisten hyötyjen suuruus määritetään, ja kenen pitäisi maksaa kyseinen korvaus); 
Asiaan liittyvien kansainvälisten sopimusten sääntöjä ja velvoitteita olisi myös tarkasteltava 
huolella. (Asiaan liittyvä tarkistus: johdanto-osan 19 c kappaleeseen (uusi) esitetty 
tarkistus 9.)

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Oikeusvarmuussyistä olisi säädettävä, 
että esityksen tallennetta koskevien 
oikeuksien siirto- tai luovutussopimus, 
joka on tehty ennen päivämäärää, johon 
mennessä jäsenvaltioiden on toteutettava 

(9) Jotta voidaan taata, että pidennetystä 
suoja-ajasta hyötyvät levytuottajien 
asemesta esittäjät, direktiivissä tulisi 
säätää, että mikään voimassa oleva 
sopimus, jolla suoja-aikaa pidennetään, ei 
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toimenpiteet direktiivin täytäntöön 
panemiseksi, on voimassa myös 
pidennettynä suoja-aikana, ellei toisin ole 
selvästi mainittu.

vaikuta suoja-ajan pidentämiseen 
50 vuodesta esiintyjän elinaikaan.

Perustelu

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ensimmäinen täydentävä 
siirtymätoimenpide ei saa aiheuttaa 
suhteetonta hallinnollista taakkaa pienille 
ja keskisuurille äänitetuottajille. 
Jäsenvaltiot voivat tästä syystä niin 
halutessaan vapauttaa tästä 
velvollisuudesta äänitetuottajat, jotka 
katsotaan äänitteiden kaupallisesta 
hyödyntämisestä saatujen vuositulojen 
perusteella pieniksi tai keskisuuriksi.

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotettu poikkeus luo epäoikeudenmukaisen tilanteen esittäjille, eikä sen avulla voida 
ylläpitää oikeanlaista tasapainoa esittäjien ja pienten tuottajien etujen välillä. Lisäksi suuret 
levy-yhtiöt saattaisivat myös yrittää välttää lisäkorvausten maksamisten allekirjoittamalla 
lisenssisopimuksia pienten äänitetuottajien kanssa. (Liittyy direktiivissä 2006/116/EY olevan 
10 a artiklan (uusi) 4 kohdan 2 alakohtaan esitettyyn tarkistukseen.)
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Rahaston varat olisi jaettava 
yksinomaan sellaisille esittäjille, joiden 
esitykset on tallennettu äänitteeseen ja 
jotka ovat siirtäneet oikeutensa 
äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan. 
Tällä tavoin varatut rahavarat olisi jaettava 
muille kuin nimeltä mainituille 
pääesiintyjille vähintään kerran vuodessa 
yksilöllisin perustein. Jäsenvaltiot voivat 
vaatia, että rahavarojen jakaminen 
annetaan tehtäväksi esittäjiä edustaville 
yhteisvalvontajärjestöille. Jos varojen 
jakaminen annetaan 
yhteisvalvontajärjestöjen tehtäväksi, 
asiaan voidaan soveltaa jakokelvottomista 
tuloista annettuja kansallisia sääntöjä.

(13) Rahaston varat olisi jaettava 
yksinomaan sellaisille esittäjille, joiden 
esitykset on tallennettu äänitteeseen ja 
jotka ovat siirtäneet oikeutensa 
äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan. 
Tällä tavoin varatut rahavarat olisi jaettava 
muille kuin nimeltä mainituille 
pääesiintyjille vähintään kerran vuodessa 
yksilöllisin perustein. Jäsenvaltiot voivat 
vaatia, että rahavarojen jakaminen 
annetaan tehtäväksi esittäjiä edustaville 
yhteisvalvontajärjestöille.

Perustelu

Näiden varojen hallinta olisi annettava yhteisvalvontajärjestöille, jotta niitä voitaisiin 
osoittaa tehokkaasti Euroopan komission alkuperäisen ehdotuksen mukaisille edunsaajille eli 
taustamuusikoille.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Osana ensimmäistä 
siirtymätoimenpidettä olisi oltava 
esittäjien ja äänitetuottajien oikeuksien 
pakollinen yhteiskäyttö, kun radio- tai 
televisiolähetysten toiminnanharjoittajat 
suorittavat tilauspalveluja tuotannostaan, 
josta olennainen osa on lähtöisin 
laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin 
olevasta musiikista. Kollektiivisten 
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oikeuksien hallinnointijärjestelmä 
täydentää direktiivin 2006/116/EY 
8 artiklan 2 kohdan mukaista, laillisesti 
julkaistujen tallenteiden lähettämistä 
koskevaa korvausjärjestelmää, ja sen 
avulla varmistetaan, että asianomaiset 
esittäjät ja äänitetuottajat myös saavat –
laillisesti julkaistujen ohjelmien suojan 
koko voimassaolon ajan –
oikeudenmukaisen osuuden 
lähetystuotannon tilatusta käytöstä 
maksetuista korvauksista.

Perustelu

Jotta yksinkertaistettaisiin muun muassa radio- ja televisiolähetysten toiminnanharjoittajien 
hallinnollisia menettelyjä ja jotta selvennettäisiin niiden tuotannon välttämättömiä, 
tilauspalveluihin liittyviä oikeuksia, yhteisvalvontajärjestöille olisi uskottava vuosittaisten 
lisäkorvausten hallinnointi. (Liittyy direktiivissä 2006/116/EY olevan 10 a artiklan (uusi) 
5 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.) 

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Tässä direktiivissä tulisi säätää 
esittäjien oikeudellisen suojan 
uudelleenarvioinnista. Digitaalinen 
ympäristö antaa uusia mahdollisuuksia 
suojatun sisällön käyttämiseen, minkä 
tulisi hyödyttää kaikkia 
oikeudenhaltijoita. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi tulisi suorittaa 
vaikutusten arviointi yhteisön tasolla ja 
jäsenvaltioiden toimesta, jotta voitaisiin 
arvioida, miten esittäjien oikeudellista 
suojaa voitaisiin parantaa esimerkiksi 
ottamalla käyttöön yksinoikeus saattaa 
esityksiä yleisön saataville esittäjiä 
hyödyttävällä tavalla niin, että yleisöllä on 
mahdollisuus saada teos saataville itse 
valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana (niin kutsutut 
tilauspalvelut). Tällaisten arviointien 
yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä 
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huomiota esittäjien kohtuullisia 
korvauksia koskevien vaatimusten 
käytännön hallinnointiin (esimerkiksi 
taloudellisten hyötyjen suuruuden 
määrittäminen ja korvauksiin liittyvä 
vastuu). Asiaan liittyvien kansainvälisten 
sopimusten sääntöjä ja velvoitteita olisi 
myös tarkasteltava huolella.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 c) Niiden sopimusten 
tasapainottamiseksi, joilla esittäjät 
siirtävät yksinoikeutensa äänitetuottajalle 
rojaltin perusteella, suoja-ajan 
pidentämisen ehtona olisi lisäksi oltava 
"nollaaminen" niiden esittäjien osalta, 
jotka ovat luovuttaneet nämä oikeudet 
äänitetuottajille rojalteja tai korvausta 
vastaan. Jotta esittäjät voisivat hyötyä 
täysimääräisesti suoja-ajan 
pidentämisestä, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että rojaltit, ilman 
ennakkomaksuja tai sopimuksissa 
määriteltyjä vähennyksiä, maksetaan 
esittäjille suoja-ajan aikana 
äänitetuottajien ja esittäjien välisten 
sopimusten mukaisesti.

Perustelu

Tämä säännös on välttämätön, jotta esittäjät saavat kaikki heille kuuluvat rojaltit suoja-ajan 
pidennyksen aikana siten, että levy-yhtiöt eivät voi kieltäytyä niistä sillä perusteella, että 
taiteilijoille maksettavia ennakkomaksuja ei vielä ole katettu. Ilman tätä lisäsäännöstä suoja-
ajan pidennys hyödyttäisi ehkä loppujen lopuksi vain pientä pääesiintyjien joukkoa.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa 
varmistettava, että esittäjien oikeuksien 
suoja-ajan pidentämiseen liittyy 
säännöksiä, jotka tarjoavat esittäjille 
oikeudenmukaiset sopimusehdot siirron 
tai luovutuksen yhteydessä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
3 artikla – 1 kohta  2 virke

Komission teksti Tarkistus

(1) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan toinen 
virke seuraavasti:

(1) Lisätään 3 artiklan 1 kohdan loppuun 
virke seuraavasti:

"Jos esityksen tallenne kuitenkin "Jos esittäjä on kuitenkin elossa tämän 
kauden päätyttyä, esittäjän oikeuksien 
suoja jatkuu tämän koko eliniän."

muussa muodossa kuin äänitteenä 
julkaistaan laillisesti tai välitetään 
laillisesti yleisölle kyseisenä aikana, 
oikeudet lakkaavat 50 vuoden kuluttua 
näistä tapahtumista ensimmäisestä,
äänitteenä julkaistaan laillisesti tai 
välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä 
aikana, oikeudet lakkaavat 95 vuoden 
kuluttua näistä tapahtumista 
ensimmäisestä.".

Perustelu

Pidennyksen tulisi koskea vain esittäjiä ja vain heidän kuolemaansa saakka. Tämä ehdotus 
heijastaa nykyistä Kreikan lainsäädäntöä, jota ei ole yhdenmukaistettu. Komissio on 
osoittanut, että se on kieltäytynyt ryhtymästä Kreikkaan kohdistuviin täytäntöönpanoa 
koskeviin menettelyihin, koska se pitää Kreikan säännöstä nykyistä yhdenmukaistettua 
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oikeutta parempana. Pidennys ei ole perusteltu äänitetuottajien tapauksessa, koska 50 vuoden 
määrämittainen kausi on vähintään tarpeeksi pitkä sijoitusten saamiseksi takaisin.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
3 artikla – 1 kohta  2–3 virke

Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 3 artiklan 2 kohdan 
toisessa ja kolmannessa virkkeessä 
luku '50' luvulla '95'.

Poistetaan.

Perustelu

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ellei toisin ole selvästi mainittu, 
sopimuksen, joka on tehty ennen [lisätään 
päivämäärä, jota ennen jäsenvaltioiden on 
saatettava muutosdirektiivi osaksi 
kansallista lainsäädäntöään, kuten 

1. Sopimuksen, joka on tehty ennen 
[lisätään päivämäärä, jota ennen 
jäsenvaltioiden on saatettava 
muutosdirektiivi osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, kuten jäljempänä 
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jäljempänä 2 artiklassa mainitaan] ja jolla 
esittäjä on siirtänyt tai luovuttanut 
oikeutensa esityksensä tallenteeseen 
äänitteiden tuottajalle, jäljempänä 'siirto-
tai luovutussopimus', katsotaan olevan
voimassa myös sen ajankohdan jälkeen, 
jona esittäjä ja äänitteiden tuottaja
menettäisivät 3 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen 
niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään 
tämän muutosdirektiivin numero], suojan 
esityksen tallenteen ja äänitteen suhteen.

2 artiklassa mainitaan] ja jolla esittäjä on 
siirtänyt tai luovuttanut oikeutensa 
esityksensä tallenteeseen äänitteiden 
tuottajalle, jäljempänä 'siirto- tai 
luovutussopimus', katsotaan olevan ilman 
vaikutusta sen ajankohdan jälkeen, jona 
esittäjä menettäisi 3 artiklan 1 kohdan 
nojalla, sellaisena kuin se oli ennen sen
muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero], suojan 
esityksen tallenteen suhteen.

Perustelu

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan 3–6 kohtaa sovelletaan 
sellaisiin siirto- tai luovutussopimuksiin, 
jotka ovat voimassa myös sen ajankohdan 
jälkeen, jona esittäjä ja äänitteiden 
tuottaja menettäisivät 3 artiklan 1 ja 
2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat 
ennen niiden muuttamista direktiivillä [// 
lisätään tämän muutosdirektiivin 
numero]/EY, suojan esityksen tallenteen 
ja äänitteen suhteen.

2. Jos esittäjä ei ole siirtänyt oikeuksiensa 
hoitamista yhteisvalvontajärjestölle 
liittyen tämän direktiivin tuloksena 
myönnettävään lisäsuoja-aikaan, esittäjän 
oikeuksien hoitajaksi katsotaan 
yhteisvalvontajärjestö, joka hoitaa saman 
kategorian oikeuksia. Esittäjä säilyttää 
moraaliset oikeutensa.
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Perustelu

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos esittäjä on siirtänyt 
yksinoikeutensa toistuvaan korvaukseen, 
mitään ennakkomaksuja tai sopimuksella 
määritettyjä vähennyksiä ei vähennetä 
esittäjälle maksettavasta toistuvasta 
korvauksesta.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos siirto- tai luovutussopimus antaa 
esittäjälle oikeuden kertakorvaukseen, 
esittäjällä on oltava oikeus saada
äänitteiden tuottajalta vuosittainen 
lisäkorvaus kultakin sellaiselta täydeltä 

3. Yhteisvalvontajärjestön on jaettava
äänitteiden käytöstä saadut tulot 
oikeudenmukaisesti tavalla, joka vastaa 
kunkin äänitteellä esiintyvän esittäjän 
osuuden luonnetta ja laajuutta.
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vuodelta, jona esittäjällä ja äänitteiden 
tuottajalla ei 3 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen 
niiden muuttamista direktiivillä [// 
lisätään tämän muutosdirektiivin 
numero]/EY, enää olisi suojaa esityksen 
tallenteen ja äänitteen suhteen.

Perustelu

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että äänitteiden 
tuottajaa, jonka kokonaisvuositulot 
mainitun korvauksen maksamisvuotta 
edeltävänä vuonna eivät ylittäneet kahta 
miljoonaa euroa, ei velvoiteta varaamaan 
vähintään 20:tä prosenttia tuloista, jotka 
hän on saanut mainitun korvauksen 
maksamisvuotta edeltävänä vuonna 
sellaisten äänitekappaleiden 
valmistamisesta, levityksestä ja yleisön 
saataviin saattamisesta, joiden suhteen 
esittäjällä tai äänitteiden tuottajalla ei 
3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina 

Poistetaan.
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kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi 
suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.

Perustelu

Ehdotettu poikkeus luo epäoikeudenmukaisen tilanteen esittäjille, eikä sen avulla voida 
ylläpitää oikeanlaista tasapainoa esittäjien ja pienten tuottajien etujen välillä. Lisäksi suuret 
levy-yhtiöt saattaisivat myös yrittää välttää lisäkorvausten maksamisen allekirjoittamalla 
lisenssisopimuksia pienten äänitetuottajien kanssa. (Liittyy johdanto-osan 12 kappaleeseen 
esitettyyn tarkistukseen.)

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat päättää itse, 
annetaanko 3 kohdassa tarkoitettu oikeus 
vuotuiseen lisäkorvaukseen 
yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoitavaksi, 
ja jos annetaan, missä määrin.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisvalvontajärjestö hallinnoi
3 kohdassa tarkoitettua oikeutta
vuotuiseen lisäkorvaukseen.

Perustelu

Hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi yhteisvalvontajärjestöille olisi uskottava 
vuosittaisten lisäkorvausten hallinnointi. (Liittyy johdanto-osan 13 kappaleeseen esitettyyn 
tarkistukseen.)

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 a artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Käyttöoikeuksien valvomiseksi 
lähetystoiminnan harjoittajien radio- ja 
televisiolähetysten yhteydessä 
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toteuttamien sellaisten tilauspalveluiden 
yhteydessä, jotka sisältävät laillisilta 
äänitteiltä peräisin olevaa musiikkia, 
jäsenvaltioiden varmistettava, että 
esittävien taitelijoiden ja äänitetuottajien 
oikeutta sallia tai kieltää tällainen käyttö, 
valvovat yksinomaan 
yhteisvalvontajärjestöt, jotka on luotu 
tällaisten äänitteiden lähettämisestä 
saatavien tulojen perimistä ja jakamista 
varten.

Perustelu

Samalla, kun asianomainen yhteisvalvontajärjestö voi selvittää oikeudet tekijänoikeuksien 
alalla sopivaa korvausta vastaan, lähioikeuksilta puuttuu vastaava oikeudellinen velvoite.

Tässä ehdotettu menettely tekee lähetystoiminnan harjoittajille helpommaksi oikeuksien 
selvittämisen, takaa oikeudenhaltijoille kohtuullisen korvauksen ja antaa Euroopan 
kansalaisille mahdollisuuden saada kulttuurisesti, historiallisesti ja poliittisesti tärkeitä 
dokumentteja lähetystoiminnan harjoittajien arkistoista.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 a artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun 
esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen 
niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään 
tämän muutosdirektiivin numero]/EY, 
suojan esityksen tallenteen tai äänitteen 
suhteen, lakkaa tarjoamasta myyntiin 
äänitteen kopioita riittävinä määrinä taikka 
saattamasta äänitettä yleisön saataviin 
johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä 
on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse 
valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana, esittäjä voi irtisanoa 
siirto- tai luovutussopimuksen. Jos 
äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka 

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun 
esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen 
niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään 
tämän muutosdirektiivin numero]/EY, 
suojan esityksen tallenteen tai äänitteen 
suhteen, lakkaa tarjoamasta myyntiin 
äänitteen kopioita riittävinä määrinä taikka 
saattamasta äänitettä yleisön saataviin 
johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä 
on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse 
valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana, esittäjä voi irtisanoa 
siirto- tai luovutussopimuksen. Jos 
äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka 
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ovat tehneet useat esittäjät yhdessä, 
esittäjät voivat irtisanoa siirto- tai 
luovutussopimuksensa ainoastaan 
yhteisesti. Jos siirto- tai luovutussopimus 
irtisanotaan ensimmäisen tai toisen 
virkkeen mukaisesti, äänitteiden tuottajan 
oikeudet äänitteeseen lakkaavat.

ovat tehneet useat esittäjät yhdessä, 
esittäjät voivat irtisanoa siirto- tai 
luovutussopimuksensa yhteisesti tai 
erikseen sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Jos siirto- tai 
luovutussopimus irtisanotaan ensimmäisen 
tai toisen virkkeen mukaisesti, äänitteiden 
tuottajan oikeudet äänitteeseen lakkaavat.

Perustelu

Esittäjille asetettu velvoite toimia yhteisesti ei ole realistinen.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 a artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos äänitettä ei vuoden kuluttua siitä, kun 
esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen 
niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään 
tämän muutosdirektiivin numero]/EY, 
suojan esityksen tallenteen tai äänitteen 
suhteen, ole saatettu yleisön saataviin 
johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä 
on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse 
valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana, äänitteiden tuottajan 
oikeudet äänitteeseen ja esittäjien oikeudet 
esityksen tallenteeseen lakkaavat.

Jos äänitettä ei viiden vuoden kuluttua 
siitä, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja 
menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 
1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne 
olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, suojan 
esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, 
ole saatettu yleisön saataviin johtimitse tai 
johtimitta siten, että yleisöllä on 
mahdollisuus saada teos saataviinsa itse 
valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana, äänitteiden tuottajan 
oikeudet äänitteeseen ja esittäjien oikeudet 
esityksen tallenteeseen lakkaavat.

Perustelu

Vaikka "käytä tai menetä" -lausekkeen käyttöönotto on myönteistä, siitä olisi tehtävä 
joustavampi. Jos esittäjä saa oikeutensa takaisin, hänelle olisi annettava oikeudenmukainen 
mahdollisuus käyttää esitystään ennen oikeuksiensa menettämistä uudelleen. Tästä syystä 
esittäjille olisi annettava kohtuullisempi määräaika, viisi vuotta, jotta nämä voisivat tehdä 
uudesta käyttömahdollisuudesta toteuttamiskelpoisen.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/116/EY
10 a a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"10 a artikla
Kun esittäjä on siirtänyt tai luovuttanut 
yksinoikeutensa antaa tai evätä lupa 
esityksensä tallenteen saattamiseen 
yleisön saataville johtimitse tai johtimitta 
siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada 
se saataville itse valitsemastaan paikasta 
ja itse valitsemanaan aikana, esittäjällä 
säilyy oikeus saada käyttäjältä 
kohtuullinen korvaus esityksen tallenteen 
saattamisesta yleisön saataville tällä 
tavalla.
Esittäjältä ei voida evätä oikeutta 
kohtuulliseen korvaukseen esityksensä
saattamisesta yleisön saataville.
Korvauksen kerää ja sitä hallinnoi 
esittäjien yhteisvalvontajärjestö."

Perustelu

Niiden tahojen, jotka saattavat esittäjien esityksen yleisön saataville, on tunnustettava 
esittäjille maksettava korvaus.
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