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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

esityksestä neuvoston päätökseksi julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista 

sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan 

Marrakeshin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta 

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE)) 

(Hyväksyntä) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12629/2017), 

– ottaa huomioon julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, 

heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin 

sopimuksen (5905/2015), 

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

114 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan 

mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0375/2017), 

– ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 14. helmikuuta 2017 antaman lausunnon1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen (A8-0400/2017), 

1. antaa hyväksyntänsä Marrakeshin sopimuksen tekemiselle; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Maailman henkisen omaisuuden 

järjestölle (WIPO). 

  

                                                 
1 Unionin tuomioistuimen lausunto, 14. helmikuuta 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114. 
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PERUSTELUT 

Marrakeshin sopimus1, joka hyväksyttiin 27. kesäkuuta 2013, on osa Maailman henkisen 

omaisuuden järjestön (WIPO) hallinnoimaa kansainvälisten tekijänoikeussopimusten 

kokonaisuutta. Sopimuksessa on selkeä humanitaarista ja sosiaalista kehitystä koskeva 

ulottuvuus, ja sen tärkeimpänä tavoitteena on luoda pakollisia rajoituksia ja poikkeuksia 

sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi. 

Sopimuksella pyritään helpottamaan heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten 

mahdollisuuksia käyttää teoksia esteettömässä muodossa ja suojelemaan samalla 

oikeudenhaltijoita. Tätä varten sopimuksella yhdenmukaistetaan kansainväliseen 

tekijänoikeuksien järjestelmään tehtävät poikkeukset ja mahdollistetaan esteettömässä 

muodossa olevien kappaleiden rajatylittävä vaihto. 

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta on saattanut menestyksekkäästi 

päätökseen toimielinten väliset neuvottelut lainsäädäntöpaketista, jolla Marrakeshin sopimus 

pannaan täytäntöön unionin oikeudessa. Parlamentti ja neuvosto allekirjoittivat direktiivin ja 

asetuksen 13. syyskuuta 20172. Esittelijä suhtautuu erittäin myönteisesti neuvoston 

päätökseen tämän kansainvälisen sopimuksen tekemisestä. Se on jälleen yksi olennainen askel 

kohti tämän tärkeän tekijänoikeuslainsäädännön täysimääräistä täytäntöönpanoa. 

  

                                                 
1 Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla 

tavoin lukemisesteisten hyväksi 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1564, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, 

tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista 

käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden 

ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY 

muuttamisesta, EUVL L 242 20.9.2017, s. 6, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1563, 

annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun 

aineiston saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden 

välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi, EUVL L 242 20.9.2017, s. 1 
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