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Tarkistus 3
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
–

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Tekijänoikeuden suojan voimassaoloajan jatkamiselle siten kuin komissio sitä ehdottaa ei ole 
perustetta, koska se ei parantaisi esittäjien sosiaalista ja taiteellista tilannetta lainkaan. Se 
pikemminkin lisäisi äänitetuottajien saamaa hyötyä. Ehdotettu direktiivi on yksi pahimmista 
esimerkeistä erityisetujen ajamisesta ja haittaa vakavalla tavalla eurooppalaisia 
innovaatioita ja luovaa yrittäjyyttä.

Tarkistus 4
Katalin Lévai

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tekijänoikeuden ja tiettyjen 
lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta 12 
päivänä joulukuuta 2006 annetun 
direktiivin 2006/116/EY mukaan esittäjien 
ja äänitetuottajien oikeuksien suoja-aika on 
50 vuotta.

(1) Tekijänoikeuden ja tiettyjen 
lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta 
12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
direktiivin 2006/116/EY mukaan esittäjien,
äänitetuottajien ja elokuvatuottajien 
oikeuksien suoja-aika on 50 vuotta.

Or. en

Perustelu

EU:n on edelleen annettava äänitetuottajille ja elokuvatuottajille samat lähioikeuksien suoja-
ajat. EU:lla ei ole poliittista, kulttuurista tai taloudellista perustetta suojella äänitteitä 
pidempään kuin elokuvia. Ei ole perusteltua, että elokuvia suojellaan vain 50 vuoden ajan ja 
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äänitteitä 95 vuoden ajan EU:ssa.

Tarkistus 5
Katalin Lévai

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Elokuvatuottajien osalta määräaika 
alkaa elokuvan ensimmäisestä 
tallennuksesta tai sen ensimmäisen 
julkaisun tai yleisölle välittämisen 
ajankohdasta 50 vuoden kuluessa 
tallennuksesta.

Or. en

Perustelu

EU:n on edelleen annettava äänitetuottajille ja elokuvatuottajille samat lähioikeuksien suoja-
ajat.  EU:lla ei ole poliittista, kulttuurista tai taloudellista perustetta suojella äänitteitä 
pidempään kuin elokuvia. Ei ole perusteltua, että elokuvia suojellaan vain 50 vuoden ajan ja 
äänitteitä 95 vuoden ajan EU:ssa. 

Tarkistus 6
Bert Doorn

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale 5

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska esittäjät aloittavat uransa yleensä 
nuorena, äänitteiden ja äänitteisiin 
tallennettujen esitysten nykyinen 50 
vuoden suoja-aika ei useinkaan riitä 
suojaamaan heidän esityksiään koko 
eliniän ajan. Siksi esittäjiä uhkaa 
myöhempinä elinvuosina tulonmenetys. He 
eivät usein myöskään kykene käyttämään 

(5) Koska esittäjät aloittavat uransa yleensä 
nuorena, äänitteiden ja äänitteisiin 
tallennettujen esitysten nykyinen 50 
vuoden suoja-aika ei useinkaan riitä 
suojaamaan heidän esityksiään koko 
eliniän ajan. Siksi esittäjiä uhkaa 
myöhempinä elinvuosina tulonmenetys. He 
eivät usein myöskään kykene käyttämään 
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oikeuksiaan estääkseen tai rajoittaakseen 
esitystensä ei-toivottua käyttöä 
elinaikanaan. 

oikeuksiaan estääkseen tai rajoittaakseen 
esitystensä ei-toivottua käyttöä 
elinaikanaan. Sen vuoksi täten otetaan 
käyttöön järjestelmä, jossa esitysten suoja-
aika umpeutuu joko 50 vuoden kuluttua 
tallennuksesta tai yleisölle välittämisestä 
tai esiintyvän taiteilijan kuolemasta sen 
mukaan, kumpi ajanjakso on pidempi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on 3 artiklan 1 kohtaan esitetyn perustelun mukainen.

Tarkistus 7
Jacques Toubon

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska esittäjät aloittavat uransa yleensä 
nuorena, äänitteiden ja äänitteisiin 
tallennettujen esitysten nykyinen 50 
vuoden suoja-aika ei useinkaan riitä 
suojaamaan heidän esityksiään koko 
eliniän ajan. Siksi esittäjiä uhkaa 
myöhempinä elinvuosina tulonmenetys. He 
eivät usein myöskään kykene käyttämään 
oikeuksiaan estääkseen tai rajoittaakseen 
esitystensä ei-toivottua käyttöä 
elinaikanaan. 

(5) Koska esittäjät aloittavat uransa yleensä 
nuorena, esitysten tallennusten nykyinen 
50 vuoden suoja-aika ei useinkaan riitä 
suojaamaan heidän esityksiään koko 
eliniän ajan. Siksi esittäjiä uhkaa 
myöhempinä elinvuosina tulonmenetys. He 
eivät usein myöskään kykene käyttämään 
oikeuksiaan estääkseen tai rajoittaakseen 
esitystensä ei-toivottua käyttöä 
elinaikanaan. 

Or. en

Perustelu

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. (Tarkistus liittyy direktiivin 2006/116/EY 3 artiklan 1 kohtaan tehtyyn 
tarkistukseen.)
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Tarkistus 8
Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska esittäjät aloittavat uransa yleensä 
nuorena, äänitteiden ja äänitteisiin 
tallennettujen esitysten nykyinen 50 
vuoden suoja-aika ei useinkaan riitä 
suojaamaan heidän esityksiään koko 
eliniän ajan. Siksi esittäjiä uhkaa 
myöhempinä elinvuosina tulonmenetys. He 
eivät usein myöskään kykene käyttämään 
oikeuksiaan estääkseen tai rajoittaakseen 
esitystensä ei-toivottua käyttöä 
elinaikanaan. 

(5) Koska esittäjät aloittavat uransa yleensä 
nuorena, esitysten tallennusten nykyinen 
50 vuoden suoja-aika ei useinkaan riitä 
suojaamaan heidän esityksiään koko 
eliniän ajan. Siksi esittäjiä uhkaa 
myöhempinä elinvuosina tulonmenetys. He 
eivät usein myöskään kykene käyttämään 
oikeuksiaan estääkseen tai rajoittaakseen 
esitystensä ei-toivottua käyttöä 
elinaikanaan.

Or. en

Perustelu

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. Näin ollen ehdotetaan, 
että jako äänitteiden ja muulla tavoin tallennettujen esitysten välillä poistetaan (liittyy 
direktiivin 2006/116/EY 3 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen).

Tarkistus 9
Jacques Toubon

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Pyytää komissiota käynnistämään 
Euroopan audiovisuaalialaa koskevan 
vaikutustutkimusmenettelyn samalla 
tavoin kuin komissio teki musiikkialalla 
sen pohtimiseksi, onko tarpeen jatkaa 
audiovisuaalialan tuottajien ja 
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lähetystoiminnan harjoittajien 
tekijänoikeuden suojan voimassaoloaikaa.

Or. en

Tarkistus 10
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Komission olisi käynnistettävä 
vaikutustutkimusmenettely sen 
pohtimiseksi, onko tarpeen jatkaa 
audiovisuaalialaan (taiteilijoihin, 
esittäjiin, tuottajiin ja lähetystoiminnan 
harjoittajiin) tällä hetkellä sovellettavaa 
suoja-ajan voimassaoloaikaa.

Or. en

Perustelu

Komissio ei toteuttanut perusteellista vaikutustutkimusta ennen ehdotuksen esittelyä ja se ei 
ole muun muassa kyennyt määrittämään, kuka maksaa musiikkialan vaatimat korvaukset 
tekijänoikeuden suojan voimassaoloajan jatkamisen jälkeen. 

On laadittava uusi vaikutustutkimus, jolla arvioidaan todellista tarvetta jatkaa 
audiovisuaalialan tekijänoikeuden suojan voimassaoloaikaa.

Tarkistus 11
Ignasi Guardans Cambó

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Pyytää komissiota käynnistämään 
Euroopan audiovisuaalialaa koskevan 
vaikutustutkimusmenettelyn samalla 
tavoin kuin komissio teki musiikkialalla 
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sen pohtimiseksi, onko tekijänoikeuden 
suojan voimassaoloaikaa tarpeen jatkaa 
audiovisuaalialalla (esiintyvät taiteilijat, 
tuottajat ja lähetystoiminnan harjoittajat).

Or. en

Tarkistus 12
Bert Doorn

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Esitysten tallenteiden ja äänitteiden 
suoja-aika olisi siksi pidennettävä 95 
vuoteen äänitteen ja siihen tallennetun 
esityksen julkaisemisesta. Jos äänitettä tai 
siihen tallennettua esitystä ei ole julkaistu 
ensimmäisten 50 vuoden kuluessa, suoja-
ajan olisi oltava 95 vuotta sen 
ensimmäisestä yleisölle välittämisestä. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pelkkä suoja-ajan pidentäminen hyödyttäisi eniten tuotantoyhtiöitä ja erittäin tunnettuja 
taiteilijoita. Lisäksi ennen tämän pidentämisen ehdottamista ei ole tutkittu perusteellisesti 
vaikutuksia kuluttajille ja lähetystoiminnan harjoittajille aiheutuviin kustannuksiin, jotka 
luultavasti kasvaisivat. Ehdotetulla tarkistuksella pyritään luomaan tasapaino 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien etujen välille.

Tarkistus 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Esitysten tallenteiden ja äänitteiden 
suoja-aika olisi siksi pidennettävä 95 

Poistetaan.
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vuoteen äänitteen ja siihen tallennetun 
esityksen julkaisemisesta. Jos äänitettä tai 
siihen tallennettua esitystä ei ole julkaistu 
ensimmäisten 50 vuoden kuluessa, suoja-
ajan olisi oltava 95 vuotta sen 
ensimmäisestä yleisölle välittämisestä. 

Or. en

Perustelu

Tekijänoikeuden suoja-ajan pidentäminen hyödyttäisi eniten tuotantoyhtiöitä ja erittäin 
tunnettuja taiteilijoita. Taitelijoiden tulot ovat ennen kaikkea sopimuksellinen eivätkä 
tekijänoikeudellinen kysymys. Itse asiassa ehdotuksen myötä taiteilijoiden olisi jaettava 
perittyjen lisenssimaksujen kiinteä määrä paljon useampien oikeudenhaltijoiden kesken. 
Lisäksi ennen tämän pidentämisen ehdottamista ei ole tutkittu perusteellisesti vaikutuksia 
kuluttajille ja lähetystoiminnan harjoittajille aiheutuviin kustannuksiin, jotka luultavasti 
kasvaisivat.

Tarkistus 14
Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Esitysten tallenteiden ja äänitteiden 
suoja-aika olisi siksi pidennettävä 95 
vuoteen äänitteen ja siihen tallennetun 
esityksen julkaisemisesta. Jos äänitettä tai 
siihen tallennettua esitystä ei ole julkaistu 
ensimmäisten 50 vuoden kuluessa, suoja-
ajan olisi oltava 95 vuotta sen 
ensimmäisestä yleisölle välittämisestä.

(7) Esitysten tallenteiden suoja-aikaa olisi 
siksi pidennettävä. Jos esittäjä on vielä 
elossa direktiivin 2006/116/EY mukaisen 
suoja-ajan päättyessä, esitysoikeudet 
jatkuvat esittäjän elinajan loppuun 
saakka.

Or. en

Perustelu

Suoja-ajan pidentämistä olisi sovellettava vain esittäjiin ja vain heidän kuolemaansa saakka. 
Tämä ehdotus ilmentää Kreikan nykyistä lainsäädäntöä, jota ei ole yhdenmukaistettu. 
Komissio on ilmoittanut, että se on kieltäytynyt käynnistämästä rikkomismenettelyä Kreikkaa 
vastaan, koska sen mielestä Kreikan säännökset ovat suotavampia kuin nykyinen 
yhdenmukaistettu lainsäädäntö. Äänitetuottajien osalta suoja-ajan pidentäminen ei ole 
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perusteltua, koska 50 vuoden kiinteä määräaika on vähintäänkin riittävä aika investointien 
kattamiseksi. 

Tarkistus 15
Jacques Toubon

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Esitysten tallenteiden ja äänitteiden 
suoja-aika olisi siksi pidennettävä 95 
vuoteen äänitteen ja siihen tallennetun 
esityksen julkaisemisesta. Jos äänitettä tai 
siihen tallennettua esitystä ei ole julkaistu 
ensimmäisten 50 vuoden kuluessa, suoja-
ajan olisi oltava 95 vuotta sen 
ensimmäisestä yleisölle välittämisestä.

(7) Esitysten tallenteiden ja äänitteiden 
suoja-aika olisi siksi pidennettävä 
95 vuoteen tapahtumasta, josta suoja-aika 
alkaa.

Or. en

Perustelu

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. (Tarkistus liittyy direktiivin 2006/116/EY 3 artiklan 1 kohtaan tehtyyn 
tarkistukseen.)

Tarkistus 16
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Esitysten tallenteiden ja äänitteiden 
suoja-aika olisi siksi pidennettävä 95 
vuoteen äänitteen ja siihen tallennetun 
esityksen julkaisemisesta. Jos äänitettä tai 
siihen tallennettua esitystä ei ole julkaistu 

(7) Esitysten tallenteiden suoja-aikaa olisi 
siksi voitava pidentää 95 vuoteen, jos 
palkkiot ovat riittämättömiä. Oikeus 
hakea tällaista pidennystä olisi varattava 
esittäjälle tai sen perikunnalle ja hakemus 
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ensimmäisten 50 vuoden kuluessa, suoja-
ajan olisi oltava 95 vuotta sen 
ensimmäisestä yleisölle välittämisestä.

olisi esitettävä sisämarkkinoiden 
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja 
mallit). Olisi laadittava selkeät säännöt 
tapauksista, joissa pidennys on ensi 
näkemältä perusteltua.

Or. en

Perustelu

Tässä ehdotetaan pidennysten rekisteröintijärjestelmää, joka perustuu riittämättömiin 
palkkioihin, jotta minimoidaan laajennukset ja säilytetään ne tarpeeseen ja todennäköiseen 
hyötyyn sidonnaisina.

Tarkistus 17
Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Esitysten tallenteiden ja äänitteiden
suoja-aika olisi siksi pidennettävä 95 
vuoteen äänitteen ja siihen tallennetun 
esityksen julkaisemisesta. Jos äänitettä tai 
siihen tallennettua esitystä ei ole julkaistu 
ensimmäisten 50 vuoden kuluessa, suoja-
ajan olisi oltava 95 vuotta sen 
ensimmäisestä yleisölle välittämisestä. 

(7) Esitysten tallenteiden ja 
äänitallenteiden suoja-aika olisi siksi 
pidennettävä 95 vuoteen äänitallenteen ja 
siihen tallennetun esityksen 
julkaisemisesta. Jos äänitallennetta tai 
siihen tallennettua esitystä ei ole julkaistu 
ensimmäisten 50 vuoden kuluessa, suoja-
ajan olisi oltava 95 vuotta sen 
ensimmäisestä yleisölle välittämisestä.

Or. en

Perustelu

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. Näin ollen ehdotetaan, 
että jako äänitteiden ja muulla tavoin tallennettujen esitysten välillä poistetaan (liittyy 
direktiivin 2006/116/EY 3 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen).
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Tarkistus 18
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tekijänoikeuden pidennettynä 
suoja-aikana olisi myönnettävä 
lisenssioikeuksia. Lisäksi tietyille julkisille 
esityksille ja yleisölle välittämisille olisi 
myönnettävä ilmaisia lisenssioikeuksia 
tapahtumiin, joihin odotetaan 
osallistuvan enintään 250 henkilöä. 
Yksityisestä kopioinnista ei tulisi periä 
maksuja.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on joko komission ehdotuksen tai rekisteröintityyppisen pidennyksen 
mukainen. Pidennykseen olisi sovellettava lisenssioikeuksia, jotta varmistetaan 
mahdollisimman suuri hyöty. Tällaisissa tapauksissa perittävistä rojalteista on vielä 
neuvoteltava. Ehdotetaan joitakin automaattisia lisenssejä, jotta ei estetä "60-luvun iltojen" 
tyyppisiä pienimuotoisia yksityisiä tapahtumia ja varainkeruuta hyväntekeväisyyteen. 

Tarkistus 19
Katalin Lévai

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tuottajien oikeuksia elokuvan 
ensimmäisestä tallennuksesta 
pidennetään 95 vuoteen elokuvan 
julkaisusta. Jos elokuvaa ei ole julkaistu 
ensimmäisten 50 vuoden kuluessa, suoja-
aika jatkuu 95 vuoden ajan 
ensimmäisestä yleisölle välittämisestä.

Or. en
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Perustelu

EU:n on edelleen annettava äänitetuottajille ja elokuvatuottajille samat lähioikeuksien suoja-
ajat. EU:lla ei ole poliittista, kulttuurista tai taloudellista perustetta suojella äänitteitä 
pidempään kuin elokuvia. Näin ollen myös elokuvatuottajien oikeuksien suoja-aikaa olisi 
pidennettävä 50 vuodesta 95 vuoteen.

Tarkistus 20
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kun esittäjä tekee sopimuksen 
äänitetuottajan kanssa, hänen on yleensä 
siirrettävä äänitetuottajalle yksinoikeudet 
esitystensä tallennekappaleiden 
valmistamiseen, levitykseen, 
vuokraukseen ja yleisön saataviin 
saattamiseen. Korvauksena tästä esittäjä 
saa rojaltiennakon. Sen jälkeen hänelle 
maksetaan maksuja vasta, kun 
äänitetuottaja on saanut katettua 
alkuperäisen ennakon kustannukset ja 
tehnyt mahdolliset sopimusperusteiset 
vähennykset. Taustamuusikot, joita ei 
mainita nimeltä (muut kuin nimeltä 
mainitut pääesiintyjät), yleensä siirtävät 
yksinoikeutensa äänitetuottajalle 
kertakorvausta vastaan. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole tarpeellinen osa rekisteröintijärjestelmää.
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Tarkistus 21
Jacques Toubon

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kun esittäjä tekee sopimuksen 
äänitetuottajan kanssa, hänen on yleensä 
siirrettävä äänitetuottajalle yksinoikeudet 
esitystensä tallennekappaleiden 
valmistamiseen, levitykseen, vuokraukseen 
ja yleisön saataviin saattamiseen. 
Korvauksena tästä esittäjä saa 
rojaltiennakon. Sen jälkeen hänelle 
maksetaan maksuja vasta, kun 
äänitetuottaja on saanut katettua 
alkuperäisen ennakon kustannukset ja 
tehnyt mahdolliset sopimusperusteiset 
vähennykset. Taustamuusikot, joita ei 
mainita nimeltä (muut kuin nimeltä 
mainitut pääesiintyjät), yleensä siirtävät 
yksinoikeutensa äänitetuottajalle 
kertakorvausta vastaan. 

(8) Kun esittäjä tekee sopimuksen 
äänitetuottajan kanssa, hänen on yleensä 
siirrettävä äänitetuottajalle yksinoikeudet 
esitystensä tallennekappaleiden 
valmistamiseen, levitykseen, vuokraukseen 
ja yleisön saataviin saattamiseen. 
Korvauksena tästä esittäjä saa 
rojaltiennakon. Sen jälkeen hänelle 
maksetaan maksuja vasta, kun 
äänitetuottaja on saanut katettua 
alkuperäisen ennakon kustannukset ja 
tehnyt mahdolliset sopimusperusteiset 
vähennykset. Taustamuusikot, joita ei 
mainita nimeltä (muut kuin nimeltä 
mainitut pääesiintyjät) samoin kuin jotkin 
muut, nimeltä mainitut esiintyjät (nimeltä 
mainitut pääesiintyjät), yleensä siirtävät 
yksinoikeutensa äänitetuottajalle 
kertakorvausta vastaan.

Or. en

Perustelu

Jotkin nimeltä mainitut esiintyjät, eli nimeltä mainitut pääesiintyjät, siirtävät yksinoikeutensa 
äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan. Myös näiden esiintyjien pitäisi hyötyä 
lisäpalkkioista.

Tarkistus 22
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Oikeusvarmuussyistä olisi säädettävä, 
että esityksen tallennetta koskevien 

Poistetaan.
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oikeuksien siirto- tai luovutussopimus, 
joka on tehty ennen päivämäärää, johon 
mennessä jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteet direktiivin täytäntöön 
panemiseksi, on voimassa myös 
pidennettynä suoja-aikana, ellei toisin ole 
selvästi mainittu.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole tarpeellinen osa rekisteröintijärjestelmää, koska se mahdollistaa 
uudelleenneuvottelut.

Tarkistus 23
Eva Lichtenberger

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 
toimenpiteet direktiivin täytäntöön 
panemiseksi, on voimassa myös 
pidennettynä suoja-aikana, ellei toisin ole 
selvästi mainittu.

(9) Jotta varmistetaan, että 
äänitetuottajien asemesta esittäjät 
hyötyvät täysimääräisesti suoja-ajan 
pidentämisestä, olisi säädettävä, että 
nykyiset sopimukset, joissa pyritään 
jatkamaan tekijänoikeuden suoja-aikaa, 
eivät ole voimassa 50 vuoteen tai 
elinikäiseksi pidennetyn suoja-ajan 
osalta.

Or. en

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 
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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 24
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Sen varmistamiseksi, että esittäjä, 
joka on siirtänyt yksinoikeutensa 
äänitetuottajalle ennen suoja-ajan 
pidentämistä, tosiasiassa hyötyy 
mainitusta pidentämisestä, olisi otettava 
käyttöön joitakin täydentäviä 
siirtymätoimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä 
olisi sovellettava esittäjien ja 
äänitetuottajien välisiin sopimuksiin, 
jotka ovat edelleen voimassa pidennettynä 
suoja-aikana.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole tarpeellinen osa rekisteröintijärjestelmää.

Tarkistus 25
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ensimmäisenä täydentävänä 
siirtymätoimenpiteenä äänitetuottajille 
olisi asetettava velvollisuus siirtää 
erilliseen rahastoon ainakin kerran 

Poistetaan.
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vuodessa vähintään 20 prosenttia tuloista, 
jotka ovat peräisin yksinoikeudesta 
sellaisten äänitteiden levitykseen, 
kappaleiden valmistamiseen ja yleisön 
saataviin saattamiseen, jotka ilman suoja-
ajan pidentämistä ja laillisen 
julkaisemisen tai laillisen yleisölle 
välittämisen seurauksena olisivat vapaasti 
käytettävissä. 

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole tarpeellinen osa rekisteröintijärjestelmää, vaikka se ei olekaan yhteensopimaton 
sen kanssa. Se koskisi kuitenkin vain pieniä määriä, joten se ei todennäköisesti ole 
tarkoituksenmukainen.

Tarkistus 26
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ensimmäisenä täydentävänä 
siirtymätoimenpiteenä äänitetuottajille olisi 
asetettava velvollisuus siirtää erilliseen 
rahastoon ainakin kerran vuodessa 
vähintään 20 prosenttia tuloista, jotka ovat
peräisin yksinoikeudesta sellaisten 
äänitteiden levitykseen, kappaleiden 
valmistamiseen ja yleisön saataviin 
saattamiseen, jotka ilman suoja-ajan 
pidentämistä ja laillisen julkaisemisen tai 
laillisen yleisölle välittämisen seurauksena 
olisivat vapaasti käytettävissä. 

(11) Ensimmäisenä täydentävänä 
siirtymätoimenpiteenä äänitetuottajille olisi 
asetettava velvollisuus siirtää erilliseen 
rahastoon ainakin kerran vuodessa 
vähintään 20 prosenttia tuloista, jotka ovat 
peräisin yksinoikeudesta sellaisten 
äänitteiden levitykseen, kappaleiden 
valmistamiseen ja yleisön saataviin 
saattamiseen, jotka ilman suoja-ajan 
pidentämistä ja laillisen julkaisemisen tai 
laillisen yleisölle välittämisen seurauksena 
olisivat vapaasti käytettävissä, ja kaikkien 
kyseisten äänitetuotteiden suoja-ajan 
pidentämiseen suoraan liittyvien 
hallinnollisten kustannusten 
vähentämisen jälkeen.

Or. en
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Perustelu

On kohtuullista, että äänitteiden tuottajat voivat ennen maksujen suorittamista esittäjille 
vähentää kyseisen äänitteen suoja-ajan pidentämisen hallinnointiin suoraan liittyvät 
kustannukset. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi alv-maksut sekä rojalteihin ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät ja tuotannosta, jakelusta ja markkinoinnista aiheutuvat kohtuulliset 
kustannukset ja muut toimintakulut, mutta vain mikäli ne liittyvät suoraan suoja-ajan 
pidentämiseen.

Tarkistus 27
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ensimmäisenä täydentävänä 
siirtymätoimenpiteenä äänitetuottajille olisi 
asetettava velvollisuus siirtää erilliseen 
rahastoon ainakin kerran vuodessa 
vähintään 20 prosenttia tuloista, jotka ovat 
peräisin yksinoikeudesta sellaisten 
äänitteiden levitykseen, kappaleiden 
valmistamiseen ja yleisön saataviin 
saattamiseen, jotka ilman suoja-ajan 
pidentämistä ja laillisen julkaisemisen tai 
laillisen yleisölle välittämisen seurauksena 
olisivat vapaasti käytettävissä. 

(11) Ensimmäisenä täydentävänä 
siirtymätoimenpiteenä äänitetuottajille olisi 
asetettava velvollisuus siirtää erilliseen 
rahastoon ainakin kerran vuodessa 
vähintään 20 prosenttia nettotuloista, jotka 
ovat peräisin yksinoikeudesta sellaisten 
äänitteiden levitykseen, kappaleiden 
valmistamiseen ja yleisön saataviin 
saattamiseen, jotka ilman suoja-ajan 
pidentämistä ja laillisen julkaisemisen tai 
laillisen yleisölle välittämisen seurauksena 
olisivat vapaasti käytettävissä.

Or. de

Perustelu

On kohtuullista, että äänitteiden tuottajat voivat ennen maksujen suorittamista taiteilijoille 
vähentää kyseisen äänitteen suoja-ajan pidentämisen hallinnointiin suoraan liittyvät 
kustannukset. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi alv-maksut sekä lisensseihin ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät ja tuotannosta, myynnistä ja markkinoinnista aiheutuvat kohtuulliset 
kustannukset, mutta vain mikäli ne liittyvät suoraan suoja-ajan pidentämiseen.
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Tarkistus 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ensimmäisenä täydentävänä 
siirtymätoimenpiteenä äänitetuottajille olisi 
asetettava velvollisuus siirtää erilliseen 
rahastoon ainakin kerran vuodessa 
vähintään 20 prosenttia tuloista, jotka ovat 
peräisin yksinoikeudesta sellaisten 
äänitteiden levitykseen, kappaleiden 
valmistamiseen ja yleisön saataviin 
saattamiseen, jotka ilman suoja-ajan 
pidentämistä ja laillisen julkaisemisen tai 
laillisen yleisölle välittämisen seurauksena 
olisivat vapaasti käytettävissä. 

(11) Ensimmäisenä täydentävänä 
siirtymätoimenpiteenä äänitetuottajille olisi 
asetettava velvollisuus siirtää erilliseen 
rahastoon ainakin kerran vuodessa 
vähintään 20 prosenttia nettotuloista, jotka 
ovat peräisin yksinoikeudesta sellaisten 
äänitteiden levitykseen, kappaleiden 
valmistamiseen ja yleisön saataviin 
saattamiseen, jotka ilman suoja-ajan 
pidentämistä ja laillisen julkaisemisen tai 
laillisen yleisölle välittämisen seurauksena 
olisivat vapaasti käytettävissä. 

Or. en

Perustelu

On kohtuullista, että äänitteiden tuottajat voivat ennen maksujen suorittamista esittäjille 
vähentää kyseisen äänitteen suoja-ajan pidentämisen hallinnointiin suoraan liittyvät 
kustannukset. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi alv-maksut sekä rojalteihin ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät ja tuotannosta, jakelusta ja markkinoinnista aiheutuvat kohtuulliset 
kustannukset ja muut toimintakulut, mutta vain mikäli ne liittyvät suoraan suoja-ajan 
pidentämiseen.

Tarkistus 29
Georgios Papastamkos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ensimmäisenä täydentävänä 
siirtymätoimenpiteenä äänitetuottajille olisi 
asetettava velvollisuus siirtää erilliseen 
rahastoon ainakin kerran vuodessa 
vähintään 20 prosenttia tuloista, jotka ovat 
peräisin yksinoikeudesta sellaisten 

(11) Ensimmäisenä täydentävänä 
siirtymätoimenpiteenä äänitetuottajille olisi 
asetettava velvollisuus siirtää erilliseen 
rahastoon ainakin kerran vuodessa 
vähintään 20 prosenttia nettotuloista, jotka 
ovat peräisin yksinoikeudesta sellaisten 
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äänitteiden levitykseen, kappaleiden 
valmistamiseen ja yleisön saataviin 
saattamiseen, jotka ilman suoja-ajan 
pidentämistä ja laillisen julkaisemisen tai 
laillisen yleisölle välittämisen seurauksena 
olisivat vapaasti käytettävissä. 

äänitteiden levitykseen, kappaleiden 
valmistamiseen ja yleisön saataviin 
saattamiseen, jotka ilman suoja-ajan 
pidentämistä ja laillisen julkaisemisen tai 
laillisen yleisölle välittämisen seurauksena 
olisivat vapaasti käytettävissä. 

Or. en

Perustelu

On kohtuullista, että äänitteiden tuottajat voivat ennen maksujen suorittamista esittäjille 
vähentää kyseisen äänitteen suoja-ajan pidentämisen hallinnointiin suoraan liittyvät 
kustannukset. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi alv-maksut sekä rojalteihin ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät ja tuotannosta, jakelusta ja markkinoinnista aiheutuvat kohtuulliset 
kustannukset ja muut toimintakulut, mutta vain mikäli ne liittyvät suoraan suoja-ajan 
pidentämiseen.

Tarkistus 30
Jacques Toubon

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.

Or. en

Perustelu

Koska täydentävä siirtymätoimenpide (20 prosenttia) toteutetaan nettotulojen perusteella, pk-
yrityksille ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Jotta varmistetaan, että kaikki esittäjät 
hyötyvät näistä rahoista, on järkevää sisällyttää ne tähän toimenpiteeseen.
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Tarkistus 31
Sharon Bowles

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.

Or. en

Tarkistus

Tämä ei ole tarpeellinen osa rekisteröintijärjestelmää. Tämä poisto on myös yhteensopiva 
komission ehdotuksen kanssa yleisen sovellettavuuden takaamiseksi.

Tarkistus 32
Sharon Bowles

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 

Poistetaan.
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annetaan tehtäväksi esittäjiä edustaville 
yhteisvalvontajärjestöille. Jos varojen 
jakaminen annetaan 
yhteisvalvontajärjestöjen tehtäväksi, 
asiaan voidaan soveltaa jakokelvottomista 
tuloista annettuja kansallisia sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole tarpeellinen osa rekisteröintijärjestelmää.

Tarkistus 33
Jacques Toubon

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 
näille pääesiintyjille vähintään kerran 
vuodessa yksilöllisin perustein. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
rahavarojen jakaminen annetaan tehtäväksi 
esittäjiä edustaville 
yhteisvalvontajärjestöille. Asiaan voidaan 
soveltaa jakokelvottomista tuloista 
annettuja kansallisia sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi yhteisvalvontajärjestöille olisi uskottava 
vuosittaisten lisäkorvausten hallinnointi. (Tarkistus liittyy direktiivin 2006/116/EY 
10 a artiklan (uusi) 5 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.)
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Tarkistus 34
Eva Lichtenberger

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. Jos varojen 
jakaminen annetaan 
yhteisvalvontajärjestöjen tehtäväksi, asiaan 
voidaan soveltaa jakokelvottomista tuloista 
annettuja kansallisia sääntöjä. Kulttuurin 
monimuotoisuudesta annetussa Unescon 
yleismaailmallisessa julistuksessa 
mainittujen periaatteiden mukaan 
yhteisvalvontajärjestöjen on toimittava 
keskeisessä asemassa kulttuurisen 
monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Or. en

Tarkistus 35
Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Rahaston varat olisi jaettava 
yksinomaan sellaisille esittäjille, joiden 
esitykset on tallennettu äänitteeseen ja 

(13) Rahaston varat olisi jaettava 
yksinomaan sellaisille esittäjille, joiden 
esitykset on tallennettu äänitteeseen ja 
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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. 

jotka ovat siirtäneet oikeutensa 
äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan. 
Tällä tavoin varatut rahavarat olisi jaettava 
muille kuin nimeltä mainituille 
pääesiintyjille vähintään kerran vuodessa 
yksilöllisin perustein. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että rahavarojen jakaminen 
annetaan tehtäväksi esittäjiä edustaville 
yhteisvalvontajärjestöille. Asiaan voidaan 
soveltaa jakokelvottomista tuloista 
annettuja kansallisia sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi yhteisvalvontajärjestöille olisi uskottava 
vuosittaisten lisäkorvausten hallinnointi (tarkistus liittyy direktiivin 2006/116/EY 
10 a artiklan (uusi) 5 kohtaan tehtyyn tarkistukseen).

Tarkistus 36
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä 
tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista 
henkisen omaisuuden alalla annetun 
direktiivin 2006/115/EY 5 artiklan 
mukaan esittäjillä on kuitenkin jo 
luovuttamaton oikeus kohtuulliseen 
korvaukseen muun muassa äänitteiden 
vuokrauksesta. Vastaavasti esittäjä ei 
yleensä siirrä sopimuksella 
äänitetuottajalle direktiivin 2006/115/EY 
8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
oikeuttaan kohtuulliseen 
kertakorvaukseen yleisradioimisesta tai 
yleisölle välittämisestä eikä direktiivin 
2001/29/EY 5 artiklan 2 kohdan b 

Poistetaan.
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alakohdassa tarkoitettua oikeuttaan 
sopivaan hyvitykseen yksityiseen käyttöön 
valmistetuista kappaleista. Siksi 
laskettaessa sitä kokonaismäärää, joka 
äänitetuottajan on varattava täydentävän 
korvauksen maksamista varten, ei olisi 
otettava huomioon äänitetuottajan 
äänitteiden vuokrauksesta saamia tuloja, 
yleisradioimisesta ja yleisölle 
välittämisestä maksettavia kohtuullisia 
kertakorvauksia eikä yksityisestä 
kopioinnista saatuja sopivia hyvityksiä. 

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole tarpeellinen osa rekisteröintijärjestelmää.

Tarkistus 37
Jacques Toubon

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

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jotta varmistetaan, että esittäjät, 
jotka siirtävät yksinoikeutensa tuottajalle 
toistuvaa maksua tai palkkiota vastaan, 
hyötyvät täysimääräisesti suoja-ajan 
pidentämisestä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että rojaltit tai maksut, 
ilman ennakkomaksuista aiheutuvia tai 
sopimuksissa määriteltyjä vähennyksiä, 
maksetaan esittäjille pidennetyn suoja-
ajan aikana.

Or. en

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-
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ajan pidennys hyödyttäisi ehkä loppujen lopuksi vain pientä pääesiintyjien joukkoa.

Tarkistus 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi 
säädettävä, että oikeuden esityksen 
tallenteeseen olisi palauduttava esittäjälle,
jos äänitetuottaja pidättäytyy tarjoamasta
myyntiin riittävinä määrinä kopioita
äänitteestä, joka ilman suoja-ajan 
pidentämistä olisi vapaasti käytettävissä, 
tai saattamasta tällaista äänitettä yleisön 
saataviin. Tämän seurauksena 
äänitetuottajan pitäisi menettää oikeutensa 
äänitteeseen, jotta vältetään tilanne, jossa 
nämä oikeudet olisivat voimassa samaan 
aikaan kuin esityksen tallennetta koskevat 
esittäjän oikeudet, jotka eivät enää ole 
äänitetuottajalle luovutettuja tai siirrettyjä 
oikeuksia.

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi 
säädettävä, että jos äänitetuottaja ei enää 
tarjoa myyntiin riittävinä määrinä 
vähintään yhtä versiota äänitteestä, joka 
ilman suoja-ajan pidentämistä olisi 
vapaasti käytettävissä, tai saattaa 
vähintään yhden version tällaisesta 
äänitteestä yleisön saataviin, esittäjä voi 
pyytää häntä näin tekemään, ja jos 
tuottaja ei täytä tätä pyyntöä 
kohtuullisessa ajassa, esittäjä voi 
lakkauttaa esityksen tallennetta koskevien 
oikeuksien luovutuksen. Tämän 
seurauksena äänitetuottajan pitäisi 
menettää oikeutensa äänitteeseen, jotta 
vältetään tilanne, jossa nämä oikeudet 
olisivat voimassa samaan aikaan kuin 
esityksen tallennetta koskevat esittäjän 
oikeudet, jotka eivät enää ole 
äänitetuottajalle luovutettuja tai siirrettyjä 
oikeuksia.

Or. en

Perustelu

On epäkäytännöllistä odottaa tuottajan tarjoavan myyntiin tai asettavan saataviin kaikki 
äänitteen toisinnot. Tällä tarkistuksella selvennetään, että tuottajan on asetettava saataviin 
vähintään yksi toisinto, ja siinä todetaan, että jos tuottaja ei tarjoa/aseta saataviin vähintään 
yhtä toisintoa, esittäjä voi pyytää häntä tekemään näin ja lopettaa kyseisen äänitteen 
luovutuksen, jos hän ei suostu tekemään näin kohtuullisessa ajassa.
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Tarkistus 39
Georgios Papastamkos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi 
säädettävä, että oikeuden esityksen 
tallenteeseen olisi palauduttava esittäjälle,
jos äänitetuottaja pidättäytyy tarjoamasta
myyntiin riittävinä määrinä kopioita
äänitteestä, joka ilman suoja-ajan 
pidentämistä olisi vapaasti käytettävissä, 
tai saattamasta tällaista äänitettä yleisön 
saataviin. Tämän seurauksena 
äänitetuottajan pitäisi menettää oikeutensa 
äänitteeseen, jotta vältetään tilanne, jossa 
nämä oikeudet olisivat voimassa samaan 
aikaan kuin esityksen tallennetta koskevat 
esittäjän oikeudet, jotka eivät enää ole 
äänitetuottajalle luovutettuja tai siirrettyjä 
oikeuksia.

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi 
säädettävä, että jos äänitetuottaja ei enää 
tarjoa myyntiin riittävinä määrinä 
vähintään yhtä versiota äänitteestä, joka 
ilman suoja-ajan pidentämistä olisi 
vapaasti käytettävissä, tai saattaa 
vähintään yhden version tällaisesta 
äänitteestä yleisön saataviin, esittäjä voi 
pyytää häntä näin tekemään, ja jos 
tuottaja ei täytä tätä pyyntöä 
kohtuullisessa ajassa, esittäjä voi 
lakkauttaa esityksen tallennetta koskevien 
oikeuksien luovutuksen. Tämän 
seurauksena äänitetuottajan pitäisi 
menettää oikeutensa äänitteeseen, jotta 
vältetään tilanne, jossa nämä oikeudet 
olisivat voimassa samaan aikaan kuin 
esityksen tallennetta koskevat esittäjän 
oikeudet, jotka eivät enää ole 
äänitetuottajalle luovutettuja tai siirrettyjä 
oikeuksia.

Or. en

Perustelu

On epäkäytännöllistä odottaa tuottajan tarjoavan myyntiin tai asettavan saataviin kaikki 
äänitteen toisinnot. Tällä tarkistuksella selvennetään, että tuottajan on asetettava saataviin 
vähintään yksi toisinto, ja siinä todetaan, että jos tuottaja ei tarjoa/aseta saataviin vähintään 
yhtä toisintoa, esittäjä voi pyytää häntä tekemään näin ja lopettaa kyseisen äänitteen 
luovutuksen, jos hän ei suostu tekemään näin kohtuullisessa ajassa.
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Tarkistus 40
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi 
säädettävä, että oikeuden esityksen 
tallenteeseen olisi palauduttava esittäjälle,
jos äänitetuottaja pidättäytyy tarjoamasta
myyntiin riittävinä määrinä kopioita
äänitteestä, joka ilman suoja-ajan 
pidentämistä olisi vapaasti käytettävissä, 
tai saattamasta tällaista äänitettä yleisön 
saataviin. Tämän seurauksena 
äänitetuottajan pitäisi menettää oikeutensa 
äänitteeseen, jotta vältetään tilanne, jossa 
nämä oikeudet olisivat voimassa samaan 
aikaan kuin esityksen tallennetta koskevat 
esittäjän oikeudet, jotka eivät enää ole 
äänitetuottajalle luovutettuja tai siirrettyjä 
oikeuksia.

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi 
säädettävä, että jos äänitetuottaja ei enää 
tarjoa myyntiin riittävinä määrinä 
vähintään yhtä versiota äänitteestä, joka 
ilman suoja-ajan pidentämistä olisi 
vapaasti käytettävissä, tai saattaa 
vähintään yhden version tällaisesta 
äänitteestä yleisön saataviin, esittäjä voi 
pyytää häntä näin tekemään, ja jos 
tuottaja ei täytä tätä pyyntöä 
kohtuullisessa ajassa, esittäjä voi 
lakkauttaa esityksen tallennetta koskevien 
oikeuksien luovutuksen. Tämän 
seurauksena äänitetuottajan pitäisi 
menettää oikeutensa äänitteeseen, jotta 
vältetään tilanne, jossa nämä oikeudet 
olisivat voimassa samaan aikaan kuin 
esityksen tallennetta koskevat esittäjän 
oikeudet, jotka eivät enää ole 
äänitetuottajalle luovutettuja tai siirrettyjä 
oikeuksia.

Or. de

Perustelu

On epäkäytännöllistä odottaa tuottajan tarjoavan myyntiin tai asettavan saataviin kaikki 
äänitteen toisinnot. Tällä tarkistuksella selvennetään, että tuottajan on asetettava saataviin 
vähintään yksi toisinto, ja siinä todetaan, että jos tuottaja ei tarjoa/aseta saataviin vähintään 
yhtä toisintoa, esittäjä voi pyytää häntä tekemään näin ja lopettaa kyseisen äänitteen 
luovutuksen, jos hän ei suostu tekemään näin kohtuullisessa ajassa.
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Tarkistus 41
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi 
säädettävä, että oikeuden esityksen 
tallenteeseen olisi palauduttava esittäjälle,
jos äänitetuottaja pidättäytyy tarjoamasta
myyntiin riittävinä määrinä kopioita
äänitteestä, joka ilman suoja-ajan 
pidentämistä olisi vapaasti käytettävissä, 
tai saattamasta tällaista äänitettä yleisön 
saataviin. Tämän seurauksena 
äänitetuottajan pitäisi menettää oikeutensa 
äänitteeseen, jotta vältetään tilanne, jossa 
nämä oikeudet olisivat voimassa samaan 
aikaan kuin esityksen tallennetta koskevat 
esittäjän oikeudet, jotka eivät enää ole 
äänitetuottajalle luovutettuja tai siirrettyjä 
oikeuksia.

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi 
säädettävä, että jos äänitetuottaja ei enää 
tarjoa myyntiin riittävinä määrinä 
vähintään yhtä versiota äänitteestä, joka 
ilman suoja-ajan pidentämistä olisi 
vapaasti käytettävissä, tai saattaa 
vähintään yhden version tällaisesta 
äänitteestä yleisön saataviin, esittäjä voi 
pyytää häntä näin tekemään, ja jos 
tuottaja ei täytä tätä pyyntöä 
kohtuullisessa ajassa, esittäjä voi 
lakkauttaa esityksen tallennetta koskevien 
oikeuksien luovutuksen. Tämän 
seurauksena äänitetuottajan pitäisi 
menettää oikeutensa äänitteeseen, jotta 
vältetään tilanne, jossa nämä oikeudet 
olisivat voimassa samaan aikaan kuin 
esityksen tallennetta koskevat esittäjän 
oikeudet, jotka eivät enää ole 
äänitetuottajalle luovutettuja tai siirrettyjä 
oikeuksia.

Or. en

Perustelu

On epäkäytännöllistä odottaa tuottajan tarjoavan myyntiin tai asettavan saataviin kaikki 
äänitteen toisinnot. Tällä tarkistuksella selvennetään, että tuottajan on asetettava saataviin 
vähintään yksi toisinto, ja siinä todetaan, että jos tuottaja ei tarjoa/aseta saataviin vähintään 
yhtä toisintoa, esittäjä voi pyytää häntä tekemään näin ja lopettaa kyseisen äänitteen 
luovutuksen, jos hän ei suostu tekemään näin kohtuullisessa ajassa.
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Tarkistus 42
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi 
säädettävä, että oikeuden esityksen 
tallenteeseen olisi palauduttava esittäjälle, 
jos äänitetuottaja pidättäytyy tarjoamasta 
myyntiin riittävinä määrinä kopioita 
äänitteestä, joka ilman suoja-ajan 
pidentämistä olisi vapaasti käytettävissä, 
tai saattamasta tällaista äänitettä yleisön 
saataviin. Tämän seurauksena 
äänitetuottajan pitäisi menettää oikeutensa 
äänitteeseen, jotta vältetään tilanne, jossa 
nämä oikeudet olisivat voimassa samaan 
aikaan kuin esityksen tallennetta koskevat
esittäjän oikeudet, jotka eivät enää ole 
äänitetuottajalle luovutettuja tai siirrettyjä 
oikeuksia.

(15) Siirtymätoimenpiteenä olisi 
säädettävä, että oikeuden esityksen 
tallenteeseen olisi palauduttava esittäjälle, 
jos äänitetuottaja pidättäytyy tarjoamasta 
myyntiin riittävinä määrinä kopioita 
äänitteestä, joka ilman suoja-ajan 
pidentämistä olisi vapaasti käytettävissä, 
tai saattamasta tällaista äänitettä yleisön 
saataviin. Tämän seurauksena 
äänitetuottajan pitäisi menettää oikeutensa 
äänitteeseen, jotta vältetään tilanne, jossa 
nämä oikeudet olisivat voimassa samaan 
aikaan kuin esityksen tallennetta koskevat 
esittäjän oikeudet, jotka eivät enää ole 
äänitetuottajalle luovutettuja tai siirrettyjä 
oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on seurausta edellisten kohtien poistosta, koska niitä ei tarvita 
rekisteröintijärjestelmässä.

Tarkistus 43
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tällä täydentävällä toimenpiteellä on 
myös tarkoitus varmistaa, että äänite 
menettää suojansa, jos sitä ei saateta 
yleisön saataviin tietyn ajan kuluessa 
suoja-ajan pidennyksen alkamisesta, koska 
oikeudenhaltijat eivät hyödynnä sitä tai 

(16) Tällä täydentävällä toimenpiteellä on 
myös tarkoitus varmistaa, että äänite 
menettää suojansa, jos sitä ei saateta 
yleisön saataviin tietyn ajan kuluessa 
suoja-ajan pidennyksen alkamisesta, koska 
oikeudenhaltijat eivät hyödynnä sitä tai 
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koska äänitteen tuottajaa tai esittäjiä ei 
pystytä paikantamaan tai tunnistamaan. Jos 
äänitettä, joka ei ilman suoja-ajan 
pidentämistä olisi enää suojattu, ei ole 
saatettu yleisön saataviin, vaikka 
esittäjällä on, saatuaan takaisin 
oikeutensa, ollut kohtuullisen pituinen 
aika äänitteen saattamiseksi yleisön 
saataviin, oikeudet äänitteeseen ja 
esityksen tallenteeseen lakkaavat.

koska äänitteen tuottajaa tai esittäjiä ei 
pystytä paikantamaan tai tunnistamaan. 

Or. en

Perustelu

"Käytä tai menetä" -lauseke on tarkoitettu suojelemaan esittäjien oikeuksia ja varmistamaan, 
että äänitteiden tuottajat eivät voi rajoittaa oikeuksia epäoikeudenmukaisella tavalla. Tämä 
toteutetaan johdanto-osan kappaleella 15. Johdanto-osan kappaleeseen 16 sisältyvistä muista 
toimista ei ole lisähyötyä esittäjille; monissa tapauksissa niistä voi aiheutua esittäjille jopa 
tappioita.

Tarkistus 44
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tällä täydentävällä toimenpiteellä on 
myös tarkoitus varmistaa, että äänite 
menettää suojansa, jos sitä ei saateta 
yleisön saataviin tietyn ajan kuluessa 
suoja-ajan pidennyksen alkamisesta, koska 
oikeudenhaltijat eivät hyödynnä sitä tai 
koska äänitteen tuottajaa tai esittäjiä ei 
pystytä paikantamaan tai tunnistamaan. Jos 
äänitettä, joka ei ilman suoja-ajan 
pidentämistä olisi enää suojattu, ei ole 
saatettu yleisön saataviin, vaikka esittäjällä 
on, saatuaan takaisin oikeutensa, ollut 
kohtuullisen pituinen aika äänitteen 
saattamiseksi yleisön saataviin, oikeudet 
äänitteeseen ja esityksen tallenteeseen 
lakkaavat.

(16) Tällä täydentävällä toimenpiteellä on 
myös tarkoitus varmistaa, että äänite 
menettää suojansa, jos sitä ei saateta 
yleisön saataviin tietyn ajan kuluessa 
suoja-ajan pidennyksen alkamisesta, koska 
oikeudenhaltijat eivät hyödynnä sitä tai 
koska äänitteen tuottajaa tai esittäjiä ei 
pystytä paikantamaan tai tunnistamaan. Jos 
äänitettä, joka ei ilman suoja-ajan 
pidentämistä olisi enää suojattu, ei ole 
saatettu yleisön saataviin, vaikka esittäjällä 
on, saatuaan takaisin oikeutensa, ollut 
kohtuullisen pituinen aika äänitteen 
saattamiseksi yleisön saataviin, oikeudet 
äänitteeseen ja esityksen tallenteeseen 
lakkaavat. Pidennyksen määräajan 
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umpeutuminen on julkistettava 
sisämarkkinoiden harmonisointiviraston 
(tavaramerkit ja mallit) verkkosivustolla, 
ja ilmoitus voidaan poistaa riittävän ajan 
kuluttua. 

Or. en

Perustelu

Rekisteröintijärjestelmässä on toivottavaa julkistaa tilanteiden muutokset. "Käytä tai menetä" 
-lauseke on edelleen hyödyllinen rekisteröinnin yhteydessä käyttämättömien oikeuksien 
poistamiseksi. Tietoja pidennysten umpeutumisesta ei tarvitse säilyttää kohtuullisen ajan 
kuluttua.

Tarkistus 45
Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Niiden sopimusten 
tasapainottamiseksi, joilla esittäjät 
siirtävät yksinoikeutensa tuottajalle 
toistuvan korvauksen perusteella, 
kolmantena lisäehtona olisi lisäksi oltava 
"nollaaminen". Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä 
asianmukaisiin lainsäädäntätoimiin sen 
varmistamiseksi, että täydet rojaltit tai 
maksut, ilman ennakkomaksuista 
aiheutuvia tai sopimuksissa määriteltyjä 
vähennyksiä, maksetaan kyseisille 
esittäjille pidennetyn suoja-ajan aikana.

Or. en

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 46
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jotta rohkaistaan esittäjien 
korvausten maksamiseen nykyisenä 50 
vuoden suoja-aikana, on toivottavaa, että 
kaikkiin uusiin sopimuksiin sisältyy ehto, 
jonka myötä esittäjille myönnetään oikeus 
hyödyntää äänitteitä henkilökohtaisesti 
tai, joissakin tapauksissa, yhdessä 
yhteisesittäjien kanssa, jos äänitettä ei 
enää tarjota yleisölle viiden vuoden ajan. 

Or. en

Perustelu

Tulot tekijänoikeuden perussuoja-aikana ovat hyödyllisempiä ja niihin olisi kannustettava.

Tarkistus 47
Hartmut Nassauer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska ehdotettujen 
liitännäistoimenpiteiden tavoitteita ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin – kansallisten toimenpiteiden 
toteuttaminen tällä alalla joko vääristäisi 
kilpailuedellytyksiä tai vaikuttaisi yhteisön 
lainsäädännössä määriteltyjen 
äänitetuottajan yksinoikeuksien 
soveltamisalaan – ja koska ne näin ollen 
voidaan saavuttaa paremmin yhteisön 
tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteet 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 

(17) Koska ehdotettujen 
liitännäistoimenpiteiden tavoitteita ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin – kansallisten toimenpiteiden 
toteuttaminen tällä alalla joko vääristäisi 
kilpailuedellytyksiä tai vaikuttaisi yhteisön 
lainsäädännössä määriteltyjen 
äänitetuottajan yksinoikeuksien 
soveltamisalaan – ja koska ne näin ollen 
voidaan saavuttaa paremmin yhteisön 
tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteet 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
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vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Siirtymätoimenpiteiden 
joukossa on myös oltava esittäjien ja 
äänitetuottajien oikeuksien pakollinen 
yhteiskäyttö, kun oikeudet koskevat 
lähetystoiminnan harjoittajien 
suorittamia tilauspalveluja radio- tai 
televisiotuotannoistaan, joista laillisesti 
julkaistuista äänitteistä peräisin oleva 
musiikki muodostaa olennaisen osan. 
Tämä kollektiivisten oikeuksien 
hallinnointijärjestelmä täydentää 
direktiivin 2006/115/EY 8 artiklan 
2 kohdan mukaista, laillisesti julkaistujen 
äänitteiden lähettämistä koskevaa 
korvausjärjestelmää, ja sen avulla 
varmistetaan, että asianomaiset esittäjät ja 
äänitetuottajat saavat – laillisesti 
julkaistujen äänitteiden suojan koko 
voimassaolon ajan – oikeudenmukaisen 
osuuden lähetystuotantojen tilatusta 
käytöstä maksetuista korvauksista.

Or. en

Perustelu

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Siirtymätoimenpiteiden joukossa on 
oltava esittäjien ja äänitetuottajien 
oikeuksien pakollinen yhteiskäyttö, kun 
oikeudet koskevat lähetystoiminnan 
harjoittajien suorittamia tilauspalveluja 
radio- tai televisiotuotannoistaan, joista 
laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin 
oleva musiikki muodostaa olennaisen 
osan. Tämä kollektiivisten oikeuksien 
hallinnointijärjestelmä täydentää 
direktiivin 2006/115/EY 8 artiklan 
2 kohdan mukaista, laillisesti julkaistujen 
äänitteiden lähettämistä koskevaa 
korvausjärjestelmää, ja sen avulla 
varmistetaan, että asianomaiset esittäjät ja 
äänitetuottajat saavat – laillisesti 
julkaistujen äänitteiden suojan koko 
voimassaolon ajan – oikeudenmukaisen 
osuuden lähetystuotantojen tilatusta 
käytöstä maksetuista korvauksista.

Or. en

Perustelu

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both 
efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) 
Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast 
productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a 
mandatory collective licensing scheme for such use.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Siirtymätoimenpiteiden joukossa on 
myös oltava esittäjien ja äänitetuottajien 
oikeuksien pakollinen yhteiskäyttö, kun 
oikeudet koskevat lähetystoiminnan 
harjoittajien suorittamia tilauspalveluja 
radio- tai televisiotuotannoistaan, joista 
laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin 
oleva musiikki muodostaa olennaisen 
osan. Tämä kollektiivisten oikeuksien 
hallinnointijärjestelmä täydentää 
direktiivin 2006/115/EY 8 artiklan 
2 kohdan mukaista, laillisesti julkaistujen 
äänitteiden lähettämistä koskevaa 
korvausjärjestelmää, ja sen avulla 
varmistetaan, että asianomaiset esittäjät ja 
äänitetuottajat saavat – laillisesti 
julkaistujen äänitteiden suojan koko 
voimassaolon ajan – oikeudenmukaisen 
osuuden lähetystuotantojen tilatusta 
käytöstä maksetuista korvauksista. 

Or. en

Perustelu

Esittäjien ja äänitetuottajien suoja-ajan pidentäminen pahentaa radio- ja televisiotuottajien 
hallinnollisia vaikeuksia selventää tuotantojensa, erityisesti arkistojensa tilausoikeuksia. 
Jotta varmistetaan sekä tehokas oikeuksien hallinta, johon kannustetaan vuoden 2001 
tekijänoikeusdirektiivin johdanto-osan 26 kappaleessa, ja kaikkien oikeudenhaltijoiden 
oikeudenmukainen osuus myös lähetystuotantojen tilatusta käytöstä, on asianmukaista 
täydentää tätä korvausjärjestelmää pakollisella yhteisellä lisenssijärjestelmällä tällaista 
käyttöä varten.
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Tarkistus 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Siirtymätoimenpiteiden joukossa on 
myös oltava esittäjien ja äänitetuottajien 
oikeuksien pakollinen yhteiskäyttö, kun 
oikeudet koskevat lähetystoiminnan 
harjoittajien suorittamia tilauspalveluja 
radio- tai televisiotuotannoistaan, joista 
laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin 
oleva musiikki muodostaa olennaisen 
osan. Tämä kollektiivisten oikeuksien 
hallinnointijärjestelmä täydentää 
direktiivin 2006/115/EY 8 artiklan 
2 kohdan mukaista, laillisesti julkaistujen 
äänitteiden lähettämistä koskevaa 
korvausjärjestelmää, ja sen avulla 
varmistetaan, että asianomaiset esittäjät ja 
äänitetuottajat saavat – laillisesti 
julkaistujen äänitteiden suojan koko 
voimassaolon ajan – oikeudenmukaisen 
osuuden lähetystuotantojen tilatusta 
käytöstä maksetuista korvauksista.

Or. en

Perustelu

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 51
Jacques Toubon

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sanoitettujen sävellysten suoja-aika ei 
tämän seurauksena ole yhdenmukainen, 
mikä rajoittaa tavaroiden ja palveluiden, 
esimerkiksi rajatylittävien kollektiivisten 
hallinnointipalvelujen, vapaata 
liikkuvuutta.

(19) Sanoitettujen sävellysten suoja-aika ei 
tämän seurauksena ole yhdenmukainen, 
mikä rajoittaa tavaroiden ja palveluiden, 
esimerkiksi rajatylittävien kollektiivisten 
hallinnointipalvelujen, vapaata 
liikkuvuutta.
Jotta varmistetaan tällaisten esteiden 
poistaminen, kaikkien tällaisten [tämän 
direktiivin päiväys] suojeltujen teosten 
yhdenmukaistettu suoja-aika on sama 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa yhteisesti luotuja teoksia koskevia 
säännöksiä, jotta poistetaan tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta haittaavat nykyiset 
esteet ja helpotetaan usean eri maan kattavaa lisensointia. Tarkistuksella pyritään 
selventämään, että säännöksen tulisi tulla voimaan direktiivin voimaantulopäivänä kaikkien 
EU:ssa kyseisenä ajankohtana edelleen suojeltujen teosten osalta. 

Tarkistus 52
Renate Weber

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

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Esittäjien tulisi säilyttää, 
siirrettyään tuottajille yksinomaiset 
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oikeutensa tilattuun käyttöön, 
luovuttamaton oikeus saada kohtuullinen 
korvaus heidän äänitettyjen esitystensä 
käytöstä tilauspalveluissa. Tällaisessa 
oikeudessa olisi noudatettava 
vuokrausoikeuden suuntaviivoja 
direktiivissä 2006/115/EY määritetyllä 
tavalla. Olisi toteutettava 
vaikutustutkimus, jotta tutkitaan, miten 
tämä järjestelmä voidaan saattaa 
tehokkaimmin osaksi EU:n 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Although on-demand and near-on-demand services are of increasing importance, very few 
performers can actually derive substantive benefits from their exclusive right of making 
available, due to unbalanced contractual relationship, often further weakened by 
presumptions of transfer as established in some national legislations. It is therefore important 
that performers retain a permanent unwaivable right to receive a fair share from the users for 
the on-demand and near-on-demand exploitation of their work after their exclusive right of 
making available has been transferred to the producers. Such remuneration should be subject 
to mandatory collective administration.

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

Tarkistus 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

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: 

Poistetaan.

”Jos esityksen tallenne kuitenkin 
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– 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.”.

Or. en

Perustelu

Tekijänoikeuden suoja-ajan pidentäminen hyödyttäisi eniten tuotantoyhtiöitä ja erittäin 
tunnettuja taiteilijoita. Taitelijoiden tulot ovat ennen kaikkea sopimuksellinen eivätkä 
tekijänoikeudellinen kysymys. Itse asiassa ehdotuksen myötä taiteilijoiden olisi jaettava 
perittyjen lisenssimaksujen kiinteä määrä paljon useampien oikeudenhaltijoiden kesken. 
Lisäksi ennen tämän pidentämisen ehdottamista ei ole tutkittu perusteellisesti vaikutuksia 
kuluttajille ja lähetystoiminnan harjoittajille aiheutuviin kustannuksiin, jotka luultavasti 
kasvaisivat.

Tarkistus 54
Sharon Bowles

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: 

Poistetaan.

”Jos esityksen tallenne kuitenkin 
– 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 
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ensimmäisestä.”.

Or. en

Perustelu

Poistetaan, koska ehdotetaan automaattisen pidennysjärjestelmän korvaamista 
rekisteröintijärjestelmällä, joka on sovitettu tapauksiin, joissa esittäjä saa riittämättömän 
korvauksen. 

Tarkistus 55
Jacques Toubon

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

Komission teksti Tarkistus

”Jos esityksen tallenne kuitenkin Jos esityksen tallenne kuitenkin on
laillisesti julkaistu tämän ajan kuluessa, 
mainitut oikeudet lakkaavat 95 vuoden
kuluttua ensimmäisestä laillisesta 
julkaisemisesta.

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

Jos äänitettä ei ole laillisesti julkaistu 
ensimmäisessä virkkeessä mainittuna
aikana ja jos esityksen tallenne on 
laillisesti välitetty yleisölle tämän ajan 
kuluessa, mainitut oikeudet lakkaavat 
95 vuoden kuluttua ensimmäisestä 
laillisesta julkaisemisesta.

– äänitteenä julkaistaan laillisesti tai 
välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä 
aikana, oikeudet lakkaavat 95 vuoden
kuluttua näistä tapahtumista 
ensimmäisestä.”.

Or. en

Perustelu

Kaikkien esittäjien luova panos olisi tunnustettava ja sen olisi ilmettävä direktiivissä. 
Ehdotuksen soveltamisalaa olisi laajennettava siten, että kaikki esittäjät voisivat hyötyä 
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pidennetystä suoja-ajasta. Tästä syystä ehdotetaan, että ero äänitteisiin tallennettujen ja 
muissa muodoissa olevien esitysten välillä poistettaisiin. Tarkistuksen avulla pyritään myös 
soveltamaan sekä esittäjien oikeuksiin että tuottajien oikeuksiin samoja aloituspäivämääriä, 
joista lasketaan suoja-ajan kesto (3 artiklan 2 kohdan mukaisesti).

Tarkistus 56
Bert Doorn

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

Komission teksti Tarkistus

”Jos esityksen tallenne kuitenkin Jos esityksen tallenne kuitenkin
– muussa muodossa kuin äänitteenä 
julkaistaan laillisesti tai välitetään laillisesti 
yleisölle kyseisenä aikana, oikeudet 
lakkaavat 50 vuoden kuluttua näistä 
tapahtumista ensimmäisestä,

– muussa muodossa kuin äänitteenä 
julkaistaan laillisesti tai välitetään laillisesti 
yleisölle kyseisenä aikana, oikeudet 
lakkaavat

– 50 vuoden kuluttua näistä tapahtumista 
ensimmäisestä; tai
– esiintyvän taiteilijan kuollessa
sen mukaan, kumpi näistä ajanjaksoista 
on pidempi.

– äänitteenä julkaistaan laillisesti tai 
välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä 
aikana, oikeudet lakkaavat 95 vuoden
kuluttua näistä tapahtumista 
ensimmäisestä.”.

– äänitteenä julkaistaan laillisesti tai 
välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä 
aikana, oikeudet lakkaavat 

– 50 vuoden kuluttua näistä tapahtumista 
ensimmäisestä; tai
– esiintyvän taiteilijan kuollessa
sen mukaan, kumpi näistä ajanjaksoista 
on pidempi.

Or. en

Perustelu

Pelkkä suoja-ajan pidentäminen hyödyttäisi eniten tuotantoyhtiöitä ja erittäin tunnettuja 
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taiteilijoita. Lisäksi ennen tämän pidentämisen ehdottamista ei ole tutkittu perusteellisesti 
vaikutuksia kuluttajille ja lähetystoiminnan harjoittajille aiheutuviin kustannuksiin, jotka 
luultavasti kasvaisivat. Ehdotetulla tarkistuksella pyritään luomaan tasapaino 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien etujen välille.

Tarkistus 57
Eva Lichtenberger

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

Komission teksti Tarkistus

”Jos esityksen tallenne kuitenkin ”Jos esityksen tallenne kuitenkin 

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

– 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.”.

– äänitteenä julkaistaan laillisesti tai 
välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä 
aikana, oikeudet lakkaavat 95 vuoden 
kuluttua näistä tapahtumista
ensimmäisestä.”.

Jos esittäjä kuitenkin on elossa tämän 
ajanjakson päättyessä, kyseisen esittäjän 
oikeudet pysyvät voimassa hänen 
kuolemaansa saakka.

Or. en

Perustelu

Suoja-ajan pidentämistä olisi sovellettava vain esittäjiin ja vain heidän kuolemaansa saakka. 
Tämä ehdotus ilmentää Kreikan nykyistä lainsäädäntöä, jota ei ole yhdenmukaistettu. 
Komissio on ilmoittanut, että se on kieltäytynyt käynnistämästä rikkomismenettelyä Kreikkaa 
vastaan, koska sen mielestä Kreikan säännökset ovat suotavampia kuin nykyinen 
yhdenmukaistettu lainsäädäntö. Äänitetuottajien osalta suoja-ajan pidentäminen ei ole 
perusteltua, koska 50 vuoden kiinteä määräaika on vähintäänkin riittävä aika investointien 
kattamiseksi. 
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Tarkistus 58
Nicolae Vlad Popa

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

Komission teksti Tarkistus

”Jos esityksen tallenne kuitenkin ”Jos esityksen tallenne kuitenkin 
– muussa muodossa kuin äänitteenä 
julkaistaan laillisesti tai välitetään laillisesti 
yleisölle kyseisenä aikana, oikeudet 
lakkaavat 50 vuoden kuluttua näistä 
tapahtumista ensimmäisestä,

– muussa muodossa kuin äänitteenä 
julkaistaan laillisesti tai välitetään laillisesti 
yleisölle kyseisenä aikana, oikeudet 
lakkaavat 100 vuoden kuluttua näistä 
tapahtumista ensimmäisestä,

– äänitteenä julkaistaan laillisesti tai 
välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä 
aikana, oikeudet lakkaavat 95 vuoden
kuluttua näistä tapahtumista 
ensimmäisestä.”.

– äänitteenä julkaistaan laillisesti tai 
välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä 
aikana, oikeudet lakkaavat 100 vuoden
kuluttua näistä tapahtumista 
ensimmäisestä.”.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan pidempi suoja-aika, jotta esittäjille ja heidän perillisilleen tarjotaan ansaitut tulot.

Tarkistus 59
Renate Weber

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

Komission teksti Tarkistus

”Jos esityksen tallenne kuitenkin Jos esityksen tallenne kuitenkin on 
laillisesti julkaistu tämän ajan kuluessa, 
mainitut oikeudet lakkaavat 95 vuoden 
kuluttua ensimmäisestä laillisesta 
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julkaisemisesta.
– muussa muodossa kuin äänitteenä 
julkaistaan laillisesti tai välitetään 
laillisesti yleisölle kyseisenä aikana, 
oikeudet lakkaavat 50 vuoden kuluttua
näistä tapahtumista ensimmäisestä,

Jos äänitettä ei ole laillisesti julkaistu 
ensimmäisessä virkkeessä mainittuna 
aikana ja jos esityksen tallenne on 
laillisesti välitetty yleisölle tämän ajan 
kuluessa, mainitut oikeudet lakkaavat
95 vuoden kuluttua ensimmäisestä
laillisesta julkaisemisesta."

– äänitteenä julkaistaan laillisesti tai 
välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä 
aikana, oikeudet lakkaavat 95 vuoden 
kuluttua näistä tapahtumista 
ensimmäisestä.”.

Or. en

Perustelu

Kaikkien esittäjien luova panos olisi tunnustettava ja sen olisi ilmettävä direktiivissä. 
Ehdotuksen soveltamisalaa olisi laajennettava siten, että kaikki esittäjät voisivat hyötyä 
pidennetystä suoja-ajasta. Tästä syystä ehdotetaan, että ero äänitteisiin tallennettujen ja 
muissa muodoissa olevien esitysten välillä poistettaisiin. Tarkistuksen avulla pyritään myös 
soveltamaan sekä esittäjien oikeuksiin että tuottajien oikeuksiin samoja aloituspäivämääriä, 
joista lasketaan suoja-ajan kesto (3 artiklan 2 kohdan mukaisesti).

Tarkistus 60
Bert Doorn

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pelkkä suoja-ajan pidentäminen hyödyttäisi eniten tuotantoyhtiöitä ja erittäin tunnettuja 
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taiteilijoita. Lisäksi ennen tämän pidentämisen ehdottamista ei ole tutkittu perusteellisesti 
vaikutuksia kuluttajille ja lähetystoiminnan harjoittajille aiheutuviin kustannuksiin, jotka 
luultavasti kasvaisivat. Ehdotetulla tarkistuksella pyritään luomaan tasapaino 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien etujen välille.

Tarkistus 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekijänoikeuden suoja-ajan pidentäminen hyödyttäisi eniten tuotantoyhtiöitä ja erittäin 
tunnettuja taiteilijoita. Taitelijoiden tulot ovat ennen kaikkea sopimuksellinen eivätkä 
tekijänoikeudellinen kysymys. Itse asiassa ehdotuksen myötä taiteilijoiden olisi jaettava 
perittyjen lisenssimaksujen kiinteä määrä paljon useampien oikeudenhaltijoiden kesken. 
Lisäksi ennen tämän pidentämisen ehdottamista ei ole tutkittu perusteellisesti vaikutuksia 
kuluttajille ja lähetystoiminnan harjoittajille aiheutuviin kustannuksiin, jotka luultavasti 
kasvaisivat.

Tarkistus 62
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Poistetaan, koska ehdotetaan rekisteröintijärjestelmää, joka perustuu esittäjien 
riittämättömiin korvauksiin. 

Tarkistus 63
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 3 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
(2 a) Pidennys riittämättömien korvausten 
perusteella
Tekijänoikeuden suojan 
voimassaoloaikaa voidaan pidentää 
95 vuoteen esittäjän saamien 
riittämättömien korvausten perusteella.
Ainoastaan esittäjä tai hänen 
perikuntansa voi hakea tällaista 
pidennystä ja hakemus on esitettävä 
sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (OHIM). 
Kun tekijänoikeuden suoja-ajan pidennys 
myönnetään, sisämarkkinoiden 
harmonisointivirasto (tavaramerkit ja 
mallit) julkistaa päätöksen ja ylläpitää 
tätä tarkoitusta varten sähköistä 
rekisteriä. Kaikki kopiot tallennuksesta, 
johon pidennystä sovelletaan, on 
varustettava merkinnällä tekijänoikeuden 
suoja-ajasta olipa kyseessä aineellinen, 
sähköinen tai digitaalinen 
tallennusmuoto.

Or. en
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Perustelu

Extension should only be on the basis of inadequate remuneration to the performer. The 
performer has control of whether to make the application. They could of course be supported 
to make that application by the phonogram producer. As it is on a registration basis a record 
must be kept and the mandate of OHIM could be extended for this purpose. This provides 
more certainty for the consumers who can check, unlike when automatic extensions are 
revoked through use it or lose it.  This provision applies to all performers not just musicians. 
Guidelines on adequate remuneration to keep the process simple would be needed. 

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

Tarkistus 64
Eva Lichtenberger

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 3 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
(2 a) Jos äänitteeseen tallennettu esitys on 
jossain vaiheessa saatettu yleisön 
saataviin kopioiden myynnillä tai muulla 
tavoin tai se on välitetty yleisölle, mutta 
äänite ei ole enää yleisön saatavilla 
johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä 
on mahdollisuus saada teos saataviinsa 
itse valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana kolmen vuoden 
ajan, äänitteeseen sisältyvillä esittäjillä on 
oikeus vaatia äänitetuottajaa siirtämään 
esittäjille kaikki oikeudet äänitteeseen ja 
kaikki oikeudet esityksiin.
Jos tällaisten oikeuksien haltija ei siirrä 
oikeuksia vapaaehtoisesti kolmen 
kuukauden kuluessa tällaisen pyynnön 
vastaanottamisesta, oikeudet katsotaan 
siirretyiksi. Korvausta ei tällöin makseta.
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Kun äänite sisältää yhden tai useamman 
esittäjän esitykset, tätä oikeutta voivat 
käyttää kaikki esittäjät yhteisesti tai kukin 
esittäjä erikseen, mutta tapauksissa, joissa 
oikeutta käyttää esittäjä erikseen, oikeudet 
on siirrettävä yhteisvalvontajärjestölle.

Or. en

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 65
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/116/EY
3 artikla - 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Lisätään 3 artiklaan 2 b kohta 
seuraavasti:
(2 b) Lisenssioikeudet ovat voimassa 
pidennetyn kauden aikana. Lisäksi 
myönnetään vapaita lisenssioikeuksia, 
joita ei tarvitse hakea virallisesti ja joista 
yhteisvalvontajärjestöt tai muut tahot 
eivät voi veloittaa tai periä maksuja, 



PE416.322v01-00 50/89 AM\757970FI.doc

FI

seuraavissa tapauksissa:
a) yksityiset klubit tai lähetykset 
sosiaalisissa tapahtumissa, joiden 
osanottajamäärä on enintään 250 
henkilöä
b) yksityinen kopiointi tai päivitys uusiin 
tai erilaisiin teknisiin välineisiin.
Epäselvyyksien välttämiseksi 
tekijänoikeusmaksuja ei voida periä 
pidennetyn kauden aikana.

Or. en

Perustelu

This provision is compatible with either the Commission proposal or a registration type of 
extension. Extension should be subject to licenses of right so as to enable wider benefit. The 
royalty in such instances is still to be negotiated. Some automatic free licences are proposed 
so as not to prevent ‘sixties night’ and similar events popular with small private functions and 
charitable fund raising. Given the length of the copyright term, individuals are more likely to 
wish to make upgraded technical transfers to different platforms. Extension of term should not 
result in greater claims for copyright levies on electronic equipment to the detriment of the 
consumer.

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

Tarkistus 66
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 c kohta (uusi)
Direktiivi 2006/116/EY
3 artikla - 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Lisätään 3 artiklaan 2 c kohta 
seuraavasti:
(2 c) Esittäjillä on esitykseensä 
moraalinen oikeus, jota ei voida luovuttaa 
ja joka on voimassa 95 vuoden ajan. 
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Moraalisen oikeuden perusteella esittäjät 
ja heidän perikuntansa voivat
a) estää esityksensä ei-toivotun käytön ja 
vääristelyn
b) vastaanottaa rojaltit vähentämättöminä 
tekijänoikeuden pidennetyn suoja-ajan 
aikana.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että esittäjillä on mahdollisuus estää esitystensä väärinkäyttö 
elinaikanaan ja että heillä on oikeus saada rojaltit vähentämättöminä pidennetyn suoja-ajan 
aikana. Tämä säännös on yhteensopiva sekä komission ehdotuksen että rekisteröintiin 
perustuvan pidennyksen kanssa.

Tarkistus 67
Katalin Lévai

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 d kohta (uusi)
Direktiivi 2006/116/EY
3 artikla - 3 kohta - 2 virke

Komission teksti Tarkistus

(2 d) Lisätään alakohta seuraavasti:
"Korvataan 3 artiklan 3 kohdan toisessa 
virkkeessä luku ’50’ luvulla ’95’."

Or. en

Perustelu

Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetussa direktiivissä 
2006/116/EY todetaan, että sekä äänitetuottajien että elokuvatuottajien oikeudet umpeutuvat 
50 vuoden kuluttua. Direktiivissä molempia oikeuksia kohdellaan tasaveroisesti. Siinä 
myönnetään, että näiden kahden oikeuden suojelun tason tulisi olla korkea, jotta varmistetaan 
luovuuden säilyttäminen ja kehitys kulttuurialojen ja koko yhteiskunnan eduksi. 
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Tarkistus 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Lisätään 10 artiklaan 5 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”5. Tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 
kohtaa, sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina direktiivillä [// lisätään 
muutosdirektiivin numero], sovelletaan 
vastedes vain sellaisiin esitysten 
tallenteisiin ja äänitteisiin, joiden suhteen 
esittäjällä ja äänitteiden tuottajalla on 
edelleen suoja näiden säännösten nojalla 
[lisätään päivämäärä, jota ennen 
jäsenvaltioiden on saatettava 
muutosdirektiivi osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, kuten jäljempänä 2 
artiklassa mainitaan]”.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta liittyy 3 artiklan 1 ja 2 kohtaan. Jos ne poistetaan, tämäkin kohta on poistettava.

Tarkistus 69
Bert Doorn

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Lisätään 10 artiklaan 5 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”5. Tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 
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kohtaa, sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina direktiivillä [// lisätään 
muutosdirektiivin numero], sovelletaan 
vastedes vain sellaisiin esitysten 
tallenteisiin ja äänitteisiin, joiden suhteen 
esittäjällä ja äänitteiden tuottajalla on 
edelleen suoja näiden säännösten nojalla 
[lisätään päivämäärä, jota ennen 
jäsenvaltioiden on saatettava 
muutosdirektiivi osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, kuten jäljempänä 2 
artiklassa mainitaan]”.

Or. en

Perustelu

Poisto on yhdenmukainen 3 artiklan 1 ja 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 70
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla - 3 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Lisätään 10 artiklaan 5 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”5. Tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 
kohtaa, sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina direktiivillä [// lisätään 
muutosdirektiivin numero], sovelletaan 
vastedes vain sellaisiin esitysten 
tallenteisiin ja äänitteisiin, joiden suhteen 
esittäjällä ja äänitteiden tuottajalla on 
edelleen suoja näiden säännösten nojalla 
[lisätään päivämäärä, jota ennen 
jäsenvaltioiden on saatettava 
muutosdirektiivi osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, kuten jäljempänä 2 
artiklassa mainitaan]”.
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Or. en

Perustelu

Tämä kohta estää taannehtivan pidennyksen. Rekisteröintijärjestelmässä, joka on tosiasiassa 
riittämättömiin korvauksiin perustuva uusi oikeus, pidennys voimassaoloajan umpeutumisen 
jälkeen saattaa olla hyväksyttävä edellyttäen, että käytössä on asianmukaisia 
suojelutoimenpiteitä. 

Tarkistus 71
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 
kohtaa, sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina direktiivillä [// lisätään 
muutosdirektiivin numero], sovelletaan 
vastedes vain sellaisiin esitysten 
tallenteisiin ja äänitteisiin, joiden suhteen 
esittäjällä ja äänitteiden tuottajalla on 
edelleen suoja näiden säännösten nojalla 
[lisätään päivämäärä, jota ennen 
jäsenvaltioiden on saatettava 
muutosdirektiivi osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, kuten jäljempänä 2 
artiklassa mainitaan]”.

"5. Direktiivillä [// lisätään 
muutosdirektiivin numero] muutettujen
3 artiklan mukaisten suoja-aikojen 
pidennykset koskevat vain sellaisia 
oikeuksia, jotka ovat muodostuneet 
1.1.2009 alkaen.

Or. de

Perustelu

Suoja-ajan uusien pidennysten tulisi tulla voimaan ja säilyä voimassa vain niiden oikeuksien 
osalta, jotka muodostuvat 1. tammikuuta 2009 alkaen. Tämä jättää edunsaajille tilaa 
mukautua uuteen oikeudelliseen tilanteeseen.
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Tarkistus 72
Eva Lichtenberger

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

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 
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.

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

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 
hallintaa yhteisvalvontajärjestölle tästä 
direktiivistä seuraavan suoja-ajan 
pidennyksen suhteen, saman luokan 
oikeuksia hallinnoivan 
yhteisvalvontajärjestön katsotaan olevan 
valtuutettu hänen oikeuksiensa 
hallinnoimiseen. Esittäjä säilyttää 
moraaliset oikeutensa.

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

3. Yhteisvalvontajärjestö jakaa 
äänitteiden käytöstä saamansa tulot 
tasapuolisesti ja tavalla, jossa otetaan 
huomioon kunkin sellaisen esittäjän 
osuuden luonne ja laajuus, jonka suojeltu 
esitys sisältyy äänitteeseen.
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numero]/EY, enää olisi suojaa esityksen 
tallenteen ja äänitteen suhteen.
4. Kokonaissumman, joka äänitteiden 
tuottajan on varattava 3 kohdassa 
tarkoitetun lisäkorvauksen maksamista 
varten, on oltava vähintään 20 prosenttia 
tuloista, jotka äänitteiden tuottaja 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 
kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi 
suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.
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 
kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi 
suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.
5. Jäsenvaltiot voivat päättää itse, 
annetaanko 3 kohdassa tarkoitettu oikeus 
vuotuiseen lisäkorvaukseen 
yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoitavaksi, 
ja jos annetaan, missä määrin.
6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, 
kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja 
menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 
1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne 
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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 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.
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. ”

Or. en

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 



PE416.322v01-00 58/89 AM\757970FI.doc

FI

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 73
Sharon Bowles

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

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 
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.

Poistetaan.

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 
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numero]/EY, suojan esityksen tallenteen 
ja äänitteen suhteen.
3. Jos siirto- tai luovutussopimus antaa 
esittäjälle oikeuden kertakorvaukseen, 
esittäjällä on oltava oikeus saada 
äänitteiden tuottajalta vuosittainen 
lisäkorvaus kultakin sellaiselta täydeltä 
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.
4. Kokonaissumman, joka äänitteiden 
tuottajan on varattava 3 kohdassa 
tarkoitetun lisäkorvauksen maksamista 
varten, on oltava vähintään 20 prosenttia 
tuloista, jotka äänitteiden tuottaja 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 
kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi 
suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.
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 
kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi 
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suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.
5. Jäsenvaltiot voivat päättää itse, 
annetaanko 3 kohdassa tarkoitettu oikeus 
vuotuiseen lisäkorvaukseen 
yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoitavaksi, 
ja jos annetaan, missä määrin.

Or. en

Perustelu

Tämä ei ole tarpeen ehdotuksessa rekisteröintijärjestelmäksi. Esittäjät voivat neuvotella 
oikeuksista uudelleen.

Tarkistus 74
Renate Weber

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 
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.

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

Or. en
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Perustelu

Poistetaan sana "selvästi", jotta varmistetaan, että luotu olettamus voidaan kumota. 
Korvataan sana "äänite" tarvittaessa sanalla "äänitallenne", jotta kaikkia esityksiä 
kohdellaan tasaveroisesti alasta riippumatta (ääni- vai audiovisuaaliala).

Tarkistus 75
Jacques Toubon

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. Tämän artiklan 3–7 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.

Or. en

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.

Tarkistus 76
Nicolae Vlad Popa

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



PE416.322v01-00 62/89 AM\757970FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

4. Kokonaissumman, joka äänitteiden
tuottajan on varattava 3 kohdassa 
tarkoitetun lisäkorvauksen maksamista 
varten, on oltava vähintään 20 prosenttia
tuloista, jotka äänitteiden tuottaja 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 kuin ne olivat 
ennen niiden muuttamista direktiivillä [// 
lisätään tämän muutosdirektiivin 
numero]/EY, enää olisi suojaa mainitun 
vuoden 31 päivästä joulukuuta.

4. Kokonaissumman, joka äänitteiden 
tuottajan on varattava 3 kohdassa 
tarkoitetun lisäkorvauksen maksamista 
varten, on oltava vähintään 30 prosenttia
tuloista, jotka äänitteiden tuottaja 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 kuin ne olivat 
ennen niiden muuttamista direktiivillä [// 
lisätään tämän muutosdirektiivin 
numero]/EY, enää olisi suojaa mainitun 
vuoden 31 päivästä joulukuuta.

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

Or. en

Perustelu

Esittäjille on taattava heidän työnsä tunnustaminen, ja siten äänitetuottajan olisi osoitettava 
suurempi osuus edellä 3 kohdassa tarkoitettuina lisäkorvauksina maksettaviin maksuihin.

Säännös, johon sisältyy mainitun korvauksen kahden miljoonan euron vähimmäismäärä, 
jättää tilaa petoksille ja väärinkäytöksille.
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Tarkistus 77
Sajjad Karim

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

Komission teksti Tarkistus

4. Kokonaissumman, joka äänitteiden 
tuottajan on varattava 3 kohdassa 
tarkoitetun lisäkorvauksen maksamista 
varten, on oltava vähintään 20 prosenttia 
tuloista, jotka äänitteiden tuottaja 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 kuin ne olivat 
ennen niiden muuttamista direktiivillä [// 
lisätään tämän muutosdirektiivin 
numero]/EY, enää olisi suojaa mainitun 
vuoden 31 päivästä joulukuuta.

4. Kokonaissumman, joka äänitteiden 
tuottajan on varattava 3 kohdassa 
tarkoitetun lisäkorvauksen maksamista 
varten, on oltava vähintään 20 prosenttia 
nettotuloista, jotka äänitteiden tuottaja on 
saanut, sen jälkeen kun on vähennetty 
kyseisen äänitteen suoja-ajan 
pidentämisen hallinnointiin suoraan 
liittyvät kustannukset, 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 
kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi
suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.

Or. en

Perustelu

On kohtuullista, että äänitteiden tuottajat voivat ennen maksujen suorittamista esittäjille 
vähentää kyseisen äänitteen suoja-ajan pidentämisen hallinnointiin suoraan liittyvät 
kustannukset. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi alv-maksuihin sekä rojalteihin ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät ja tuotannosta, jakelusta ja markkinoinnista aiheutuvat kohtuulliset 
kustannukset ja muut toimintakulut.
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Tarkistus 78
Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

4. Kokonaissumman, joka äänitteiden 
tuottajan on varattava 3 kohdassa 
tarkoitetun lisäkorvauksen maksamista 
varten, on oltava vähintään 20 prosenttia 
tuloista, jotka äänitteiden tuottaja 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 
kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi 
suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.

4. Kokonaissumman, joka äänitteiden 
tuottajan on varattava 3 kohdassa 
tarkoitetun lisäkorvauksen maksamista 
varten, on oltava vähintään 20 prosenttia 
nettotuloista, jotka äänitteiden tuottaja 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 
kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi 
suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.

Or. de

Perustelu

On kohtuullista, että äänitteiden tuottajat voivat ennen maksujen suorittamista taiteilijoille 
vähentää kyseisen äänitteen suoja-ajan pidentämisen hallinnointiin suoraan liittyvät 
kustannukset. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi alv-maksut sekä lisensseihin ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät ja tuotannosta, myynnistä ja markkinoinnista aiheutuvat kohtuulliset 
kustannukset.

Tarkistus 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

4. Kokonaissumman, joka äänitteiden 
tuottajan on varattava 3 kohdassa 
tarkoitetun lisäkorvauksen maksamista 
varten, on oltava vähintään 20 prosenttia 
tuloista, jotka äänitteiden tuottaja 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 
kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi 
suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.

4. Kokonaissumman, joka äänitteiden 
tuottajan on varattava 3 kohdassa 
tarkoitetun lisäkorvauksen maksamista 
varten, on oltava vähintään 20 prosenttia 
nettotuloista, jotka äänitteiden tuottaja 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 
kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi 
suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.

Or. en

Perustelu

On kohtuullista, että äänitteiden tuottajat voivat ennen maksujen suorittamista esittäjille 
vähentää kyseisen äänitteen suoja-ajan pidentämisen hallinnointiin suoraan liittyvät 
kustannukset. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi alv-maksuihin sekä rojalteihin ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät ja tuotannosta, jakelusta ja markkinoinnista aiheutuvat kohtuulliset 
kustannukset ja muut toimintakulut.

Tarkistus 80
Georgios Papastamkos

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

Komission teksti Tarkistus

4. Kokonaissumman, joka äänitteiden 
tuottajan on varattava 3 kohdassa 
tarkoitetun lisäkorvauksen maksamista 
varten, on oltava vähintään 20 prosenttia 
tuloista, jotka äänitteiden tuottaja on 

4. Kokonaissumman, joka äänitteiden 
tuottajan on varattava 3 kohdassa 
tarkoitetun lisäkorvauksen maksamista 
varten, on oltava vähintään 20 prosenttia 
nettotuloista, jotka äänitteiden tuottaja on 
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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 
kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi 
suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.

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

Or. en

Perustelu

On kohtuullista, että äänitteiden tuottajat voivat ennen maksujen suorittamista esittäjille 
vähentää kyseisen äänitteen suoja-ajan pidentämisen hallinnointiin suoraan liittyvät 
kustannukset. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi alv-maksuihin sekä rojalteihin ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät ja tuotannosta, jakelusta ja markkinoinnista aiheutuvat kohtuulliset 
kustannukset ja muut toimintakulut.

Tarkistus 81
Jacques Toubon

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 

Poistetaan.
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artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina 
kuin ne olivat ennen niiden muuttamista 
direktiivillä [// lisätään tämän 
muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi 
suojaa mainitun vuoden 31 päivästä 
joulukuuta.

Or. en

Perustelu

Koska täydentävä siirtymätoimenpide (20 prosenttia) toteutetaan nettotulojen perusteella, pk-
yrityksille ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Jotta varmistetaan, että kaikki esittäjät 
hyötyvät näistä rahoista, on järkevää sisällyttää ne tähän toimenpiteeseen.

Tarkistus 82
Renate Weber

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Erityisehto, joka koskee enintään kahden miljoonan euron kokonaisvuositulot omaavia 
äänitteiden tuottajia, ei ole asianmukainen, koska kyseisille esittäjille maksettavat tulot tämän 
siirtymäkauden toimenpiteen aikana ovat sidoksissa tuottajan tuloihin. Maksut ovat siten 
pienemmät, jos tuottajien tulot laskevat.

Tarkistus 83
Jacques Toubon

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.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi yhteisvalvontajärjestöille olisi uskottava 
vuosittaisten lisäkorvausten hallinnointi. (Tarkistus liittyy johdanto-osan 13 kappaletta 
koskevaan tarkistukseen.)

Tarkistus 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 

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

yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoitavaksi, 
ja jos annetaan, missä määrin. Mitä tulee 
niiden oikeuksien hallinnointiin, jotka 
koskevat lähetystoiminnan harjoittajien 
suorittamia tilauspalveluja radio- tai 
televisiotuotannoistaan, jotka sisältävät 
laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin 
olevaa musiikkia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että esittäjien ja 
äänitetuottajien oikeuksia myöntää tai 
evätä lupa tällaiseen käyttöön voidaan 
käyttää ainoastaan tällaisten äänitteiden 
lähettämisestä maksettavien korvausten 
keräämistä ja jakamista varten perustetun 
yhteisvalvontajärjestön kautta.

Or. en

Perustelu

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

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

Tarkistus 85
Hartmut Nassauer

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

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

5. Jäsenvaltiot voivat päättää itse, 
annetaanko 3 kohdassa tarkoitettu oikeus 
vuotuiseen lisäkorvaukseen 
yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoitavaksi, 
ja jos annetaan, missä määrin. Mitä tulee 
niiden oikeuksien hallinnointiin, jotka 
koskevat lähetystoiminnan harjoittajien 
suorittamia tilauspalveluja radio- tai 
televisiotuotannoistaan, jotka sisältävät 
laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin 
olevaa musiikkia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että esittäjien ja 
äänitetuottajien oikeuksia myöntää tai 
evätä lupa tällaiseen käyttöön voidaan 
käyttää ainoastaan tällaisten äänitteiden 
lähettämisestä maksettavien korvausten 
keräämistä ja jakamista varten perustetun 
yhteisvalvontajärjestön kautta.

Or. en

Perustelu

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Mitä tulee niiden oikeuksien 
hallinnointiin, jotka koskevat 
lähetystoiminnan harjoittajien 
suorittamia tilauspalveluja radio- tai 
televisiotuotannoistaan, jotka sisältävät 
laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin 
olevaa musiikkia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että esittäjien ja 
äänitetuottajien oikeuksia myöntää tai 
evätä lupa tällaiseen käyttöön voidaan 
käyttää ainoastaan tällaisten äänitteiden 
lähettämisestä maksettavien korvausten 
keräämistä ja jakamista varten perustetun 
yhteisvalvontajärjestön kautta.

Or. en

Perustelu

Esittäjien ja äänitetuottajien suoja-ajan pidentäminen pahentaa radio- ja televisiotuottajien 
hallinnollisia vaikeuksia selventää tuotantojensa, erityisesti arkistojensa tilausoikeuksia. 
Jotta varmistetaan sekä tehokas oikeuksien hallinta, johon kannustetaan vuoden 2001 
tekijänoikeusdirektiivin johdanto-osan 26 kappaleessa, ja kaikkien oikeudenhaltijoiden 
oikeudenmukainen osuus myös lähetystuotantojen tilatusta käytöstä, on asianmukaista 
täydentää tätä korvausjärjestelmää pakollisella yhteisellä lisenssijärjestelmällä tällaista 
käyttöä varten.

Tarkistus 87
Katalin Lévai

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

5 a. Mitä tulee niiden oikeuksien 
hallinnointiin, jotka koskevat 
lähetystoiminnan harjoittajien 
suorittamia tilauspalveluja radio- tai 
televisiotuotannoistaan, jotka sisältävät 
laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin 
olevaa musiikkia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että esittäjien ja 
äänitetuottajien oikeuksia myöntää tai 
evätä lupa tällaiseen käyttöön voidaan 
käyttää pääasiassa tällaisten äänitteiden 
lähettämisestä maksettavien korvausten 
keräämistä ja jakamista varten perustetun 
yhteisvalvontajärjestön kautta.

Or. en

Perustelu

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.

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

Tarkistus 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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

5 a. Mitä tulee niiden oikeuksien 
hallinnointiin, jotka koskevat 
lähetystoiminnan harjoittajien 
suorittamia tilauspalveluja radio- tai 
televisiotuotannoistaan, jotka sisältävät 
laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin 
olevaa musiikkia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että esittäjien ja 
äänitetuottajien oikeuksia myöntää tai 
evätä lupa tällaiseen käyttöön voidaan 
käyttää ainoastaan tällaisten äänitteiden 
lähettämisestä maksettavien korvausten 
keräämistä ja jakamista varten perustetun 
yhteisvalvontajärjestön kautta.

Or. en

Tarkistus 89
Nicolae Vlad Popa

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, tai lakkaa 
soveltamasta tehokkaita teknisiä 
toimenpiteitä säännösten kiertämisen 
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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.

välttämiseksi,, esittäjä voi irtisanoa siirto-
tai luovutussopimuksen vähintään 10 
päivää etukäteen tehtävällä ilmoituksella. 
Jos äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka 
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.

Or. en

Perustelu

On tarpeen ottaa käyttöön ilmoitusaika ennen kuin esittäjä voi irtisanoa siirto- tai 
luovutussopimuksen mahdollisten väärinkäytösten välttämiseksi.

Tarkistus 90
Sharon Bowles

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

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 

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun 
tekijänoikeuden suoja-ajan pidennys on 
myönnetty, ei kykene tarjoamaan tai
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 luovutussopimukset. Jos 
äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka 
ovat tehneet useat esittäjät yhdessä, 
esittäjät voivat irtisanoa siirto- tai 
luovutussopimuksensa ainoastaan 
yhteisesti. Jos siirto- tai luovutussopimus 
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äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka 
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.

irtisanotaan ensimmäisen tai toisen 
virkkeen mukaisesti, äänitteiden tuottajan 
oikeudet äänitteeseen lakkaavat.

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 vuoden kuluttua siitä, kun 
tekijänoikeuden suoja-ajan pidennys on 
myönnetty, 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. 

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on seurausta ehdotuksesta rekisteröintijärjestelmäksi.

Tarkistus 91
Jacques Toubon

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 

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 
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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 
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.

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

Or. en

Perustelu

Esittäjille asetettu velvoite toimia yhteisesti ei ole realistinen.

Tarkistus 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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 

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, ei enää tarjoa myyntiin 
vähintään yhtä versiota äänitteestä 
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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 
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.

riittävinä määrinä taikka saata vähintään 
yhtä versiota äänitteestä yleisön saataviin 
johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä 
on mahdollisuus saada se saataviinsa itse 
valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana, esittäjä voi pyytää 
tuottajaa näin tekemään, ja jos tuottaja ei 
suostu täyttämään tätä pyyntöä 
kohtuullisessa ajassa, esittäjä voi 
lakkauttaa kyseistä äänitettä koskevien 
oikeuksien luovutuksen. Jos äänitteeseen 
on tallennettu esitys, jonka ovat tehneet 
useat esittäjät yhdessä, esittäjät voivat 
lopettaa oikeuksiensa siirron tai 
luovutuksen ainoastaan yhteisesti. Jos 
siirto- tai luovutussopimus irtisanotaan 
ensimmäisen tai toisen virkkeen 
mukaisesti, äänitteiden tuottajan oikeudet 
kyseiseen äänitteeseen lakkaavat.

Or. en

Perustelu

On epäkäytännöllistä odottaa tuottajan tarjoavan myyntiin tai asettavan saataviin kaikki 
äänitteen toisinnot. Tällä tarkistuksella selvennetään, että tuottajan on asetettava saataviin 
vähintään yksi toisinto, ja siinä todetaan, että jos tuottaja ei tarjoa/aseta saataviin vähintään 
yhtä toisintoa, esittäjä voi pyytää häntä tekemään näin ja lopettaa kyseisen äänitteen 
luovutuksen, jos tuottaja ei suostu tekemään näin kohtuullisessa ajassa.

Tarkistus 93
Hans-Peter Mayer

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 

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 
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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 
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.

tämän muutosdirektiivin numero]/EY, 
suojan esityksen tallenteen tai äänitteen 
suhteen, ei enää tarjoa myyntiin 
vähintään yhtä versiota äänitteestä 
riittävinä määrinä taikka saata vähintään 
yhtä versiota äänitteestä yleisön saataviin 
johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä
on mahdollisuus saada se saataviinsa itse 
valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana, esittäjä voi pyytää 
tuottajaa näin tekemään, ja jos tuottaja ei 
suostu täyttämään tätä pyyntöä 
kohtuullisessa ajassa, esittäjä voi 
lakkauttaa kyseistä äänitettä koskevien 
oikeuksien luovutuksen. Jos äänitteeseen 
on tallennettu esitys, jonka 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 kyseiseen äänitteeseen 
lakkaavat.

Or. de

Perustelu

On epäkäytännöllistä odottaa tuottajan tarjoavan myyntiin tai asettavan saataviin kaikki 
äänitteen toisinnot. Tällä tarkistuksella selvennetään, että tuottajan on asetettava saataviin 
vähintään yksi toisinto, ja siinä todetaan, että jos tuottaja ei tarjoa/aseta saataviin vähintään 
yhtä toisintoa, esittäjä voi pyytää häntä tekemään näin ja lopettaa kyseisen äänitteen 
luovutuksen, jos tuottaja ei suostu tekemään näin kohtuullisessa ajassa.

Tarkistus 94
Georgios Papastamkos

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 6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun 
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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 
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.

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, ei enää tarjoa myyntiin 
vähintään yhtä versiota äänitteestä 
riittävinä määrinä taikka saata vähintään 
yhtä versiota äänitteestä yleisön saataviin 
johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä 
on mahdollisuus saada se saataviinsa itse 
valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana, esittäjä voi pyytää 
tuottajaa näin tekemään, ja jos tuottaja ei 
suostu täyttämään tätä pyyntöä 
kohtuullisessa ajassa, esittäjä voi 
lakkauttaa kyseistä äänitettä koskevien 
oikeuksien luovutuksen. Jos äänitteeseen 
on tallennettu esitys, jonka ovat tehneet 
useat esittäjät yhdessä, esittäjät voivat 
lopettaa oikeuksiensa siirron tai 
luovutuksen ainoastaan yhteisesti. Jos siirto 
tai luovutus lopetetaan ensimmäisen tai 
toisen virkkeen mukaisesti, äänitteiden 
tuottajan oikeudet kyseiseen äänitteeseen 
lakkaavat.

Or. en

Perustelu

On epäkäytännöllistä odottaa tuottajan tarjoavan myyntiin tai asettavan saataviin kaikki 
äänitteen toisinnot. Tällä tarkistuksella selvennetään, että tuottajan on asetettava saataviin 
vähintään yksi toisinto, ja siinä todetaan, että jos tuottaja ei tarjoa/aseta saataviin vähintään 
yhtä toisintoa, esittäjä voi pyytää häntä tekemään näin ja lopettaa kyseisen äänitteen 
luovutuksen, jos tuottaja ei suostu tekemään näin kohtuullisessa ajassa.

Tarkistus 95
Sajjad Karim

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

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, ei enää tarjoa myyntiin 
vähintään yhtä versiota äänitteestä 
riittävinä määrinä taikka saata vähintään 
yhtä versiota äänitteestä yleisön saataviin 
johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä 
on mahdollisuus saada se saataviinsa itse 
valitsemastaan paikasta ja itse 
valitsemanaan aikana, esittäjä voi pyytää 
tuottajaa näin tekemään, ja jos tuottaja ei 
suostu täyttämään tätä pyyntöä 
kohtuullisessa ajassa, esittäjä voi 
lakkauttaa kyseistä äänitettä koskevien 
oikeuksien luovutuksen. Jos äänitteeseen 
on tallennettu esitys, jonka ovat tehneet 
useat esittäjät yhdessä, esittäjät voivat 
lopettaa oikeuksiensa siirron tai 
luovutuksen ainoastaan yhteisesti. Jos siirto 
tai luovutus lopetetaan ensimmäisen tai 
toisen virkkeen mukaisesti, äänitteiden 
tuottajan oikeudet kyseiseen äänitteeseen 
lakkaavat.

Or. en

Perustelu

On epäkäytännöllistä odottaa tuottajan tarjoavan myyntiin tai asettavan saataviin kaikki 
äänitteen toisinnot. Tällä tarkistuksella selvennetään, että tuottajan on asetettava saataviin 
vähintään yksi toisinto, ja siinä todetaan, että jos tuottaja ei tarjoa/aseta saataviin vähintään 
yhtä toisintoa, esittäjä voi pyytää häntä tekemään näin ja lopettaa kyseisen äänitteen 
luovutuksen, jos tuottaja ei suostu tekemään näin kohtuullisessa ajassa.
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Tarkistus 96
Renate Weber

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 
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. 

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

Or. en

Perustelu

Kun esitykseen osallistuu huomattava määrä esittäjiä, on epärealistista edellyttää, että he 
toimivat yhteisesti. Kun esityksen tallennuksesta on kulunut 50 vuotta, elossa olevat esittäjät 
eivät välttämättä ole edes tietoisia muiden samaan tallenteeseen osallistuneiden esittäjien 
nimistä eivätkä kykene olemaan yhteydessä muihin esittäjiin kohtuullisen ajan kuluessa 
eivätkä sopimaan heidän kanssaan yhteisistä toimista. Näin ollen on tarpeen sallia toimet 
erikseen.
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Tarkistus 97
Sajjad Karim

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.”

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

"Käytä tai menetä" -lauseke on tarkoitettu suojelemaan esittäjien oikeuksia ja varmistamaan, 
että äänitteiden tuottajat eivät voi rajoittaa oikeuksia epäoikeudenmukaisella tavalla. Tämä 
toteutetaan 10 a artiklan 1 kohdan 1 alakohdalla, eikä 2 alakohtaan sisältyvistä muista 
toimista ole lisähyötyä esittäjille; monissa tapauksissa niistä voi aiheutua esittäjille jopa 
tappioita.

Tarkistus 98
Jacques Toubon

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



AM\757970FI.doc 83/89 PE416.322v01-00

FI

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.

Or. en

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.

Tarkistus 99
Bert Doorn

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 

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 
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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. ”

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.

Or. en

Perustelu

On kohtuullista pidentää määräaikaa ennen kuin oikeudet tulevat vapaasti käytettäviksi.

Tarkistus 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

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.

Or. en
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Perustelu

Jotta esityksen uusi hyödyntäminen on toteuttavissa sen jälkeen, kun esittäjien oikeudet on 
palautettu heille, esittäjälle on annettava todellinen mahdollisuus ryhtyä hyödyntämään 
kyseistä esitystä uudelleen. Vuosi on liian lyhyt aika esittäjälle saada takaisin oikeutensa 
esitykseen, tehdä sopimus uuden tuottajan kanssa ja saattaa esityksensä yleisön saataville. 
Viisi vuotta on kohtuullisempi määräaika.

Tarkistus 101
Renate Weber

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.

Or. en

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 102
Jacques Toubon

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos esittäjällä on oikeus toistuviin 
maksuihin, esittäjälle suoritettavista 
maksuista ei pidätetä ennakkomaksuja tai 
sopimuksissa määriteltyjä vähennyksiä 
sen jälkeen, kun esittäjällä ei 3 artiklan 
1 kohdan nojalla, sellaisena kuin se oli 
ennen sen muuttamista direktiivillä [// 
lisätään tämän muutosdirektiivin 
numero]/EY, enää olisi suojaa.

Or. en

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.

Tarkistus 103
Renate Weber

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin sen 
varmistamiseksi, että täydet rojaltit tai 
maksut, ilman ennakkomaksuista 
aiheutuvia tai sopimuksissa määriteltyjä 
vähennyksiä, maksetaan pidennetyn 
suoja-ajan aikana esittäjille, joiden 
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yksinoikeudet on siirretty tuottajalle 
toistuvan korvauksen perusteella.

Or. en

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.

Tarkistus 104
Nicolae Vlad Popa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
1 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Sanoitetun sävellyksen suojan 
voimassaoloaika päättyy 70 vuoden 
kuluttua seuraavista henkilöistä viimeisenä 
elossa olleen kuolemasta, riippumatta siitä, 
onko nämä henkilöt nimetty 
tekijäkumppaneiksi: sanoittaja ja 
säveltäjä.”

"Sanoitetun sävellyksen suojan 
voimassaoloaika päättyy tekijän 
kolmannen polven perillisen kuollessa tai 
70 vuoden kuluttua seuraavista henkilöistä 
viimeisenä elossa olleen kuolemasta, sen 
mukaan, kumpi näistä on myöhemmin, 
riippumatta siitä, onko nämä henkilöt 
nimetty tekijäkumppaneiksi: sanoittaja ja 
säveltäjä."

Or. en

Perustelu

Tarvitaan pidempi suoja-aika, jotta varmistetaan, että tekijän perilliset saavat heille kuuluvat 
korvauksensa. On tärkeää varmistaa, että perilliset kolmanteen polveen saakka hyötyvät 
näistä oikeuksista.
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Tarkistus 105
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2006/116/EY
1 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Sanoitetun sävellyksen suojan 
voimassaoloaika päättyy 70 vuoden 
kuluttua seuraavista henkilöistä viimeisenä 
elossa olleen kuolemasta, riippumatta 
siitä, onko nämä henkilöt nimetty 
tekijäkumppaneiksi: sanoittaja ja 
säveltäjä.”

"Sanoitetun sävellyksen suojan 
voimassaoloaika päättyy 70 vuoden 
kuluttua seuraavista henkilöistä viimeisenä 
elossa olleen kuolemasta: sanoittaja ja 
säveltäjä."

Or. en

Perustelu

On järkevää, että tekijäkumppanien tapauksessa sanoituksia koskeva tekijänoikeus päättyy 
samanaikaisesti. Kuitenkin tapauksissa, joissa toisistaan riippumatta luodut sanoitukset ja 
musiikki on yhdistetty tavan mukaan tai sattumalta, niiden tulisi säilyttää omat 
tekijänoikeutensa mahdollistaen erilaiset yhdistelmät (näin tapahtuu usein esimerkiksi 
hymnien kohdalla).

Tarkistus 106
Jacques Toubon

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään seuraava artikla:

"2 a artikla
Komissio antaa viimeistään … *ja tämän 
jälkeen neljän vuoden välein Euroopan 
parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tämän direktiivin soveltamisesta ja 
vaikutuksista, jossa muun muassa 
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tarkastellaan jäsenvaltioiden toimittamien 
erityisten tietojen pohjalta niiden 
toimenpiteiden tehokkuutta, joihin on 
ryhdytty tämän direktiivin 
uudelleentarkastelun yhteydessä, 
asetettujen tavoitteiden suhteen. Komissio 
tarkastelee erityisesti, onko suoja-ajan 
pidentämisellä ollut myönteinen vaikutus 
esiintyvien taiteilijoiden sosiaaliseen 
tilanteeseen ja musiikkituotantoon ja 
vaikuttavatko lisätoimenpiteet 
hyödyllisiltä näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.
* Kolmen vuoden kuluttua siitä päivästä, 
jolloin tämä direktiivi on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä."

Or. en
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