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Tarkistus 92
Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta
Mietintö
Axel Voss
Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37) Viime vuosina verkon
sisältömarkkinoiden toiminta on
monimutkaistunut. Verkkopalvelut, joissa
tarjotaan pääsy käyttäjien verkkoon
lataamaan tekijänoikeussuojattuun
sisältöön ilman oikeudenhaltijoiden
osallistumista, ovat menestyneet, ja niistä
on tullut tärkeimpiä verkkosisällön saannin
lähteitä. Tämä vaikuttaa
oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksiin
määrätä, käytetäänkö niiden teoksia ja
muuta aineistoa ja millä edellytyksin
käyttö tapahtuu, sekä niiden
mahdollisuuksiin saada asianmukainen
korvaus käytöstä.

(37) Digitaalitekniikan kehitys on
luonut uusia liiketoimintamalleja ja
vahvistanut internetin merkitystä
tekijänoikeussuojatun sisällön jakelun
tärkeimpinä markkinoina.
Verkkopalvelut, jotka antavat käyttäjille
mahdollisuuden ladata teoksia ja tarjota
ne yleisön käyttöön, ovat vuosien mittaan
menestyneet, ja niistä on tullut tärkeitä
verkkosisällön saannin lähteitä, jotka
mahdollistavat sisällön
monimuotoisuuden ja sen vaivattoman
saannin mutta aiheuttavat myös haasteita,
kun tekijänoikeussuojattua sisältöä
ladataan ilman oikeudenhaltijoiden
ennakkolupaa.
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Tarkistus 93
Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta
Mietintö
Axel Voss
Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus
(37 a) Luovaa sisältöä kulutetaan
nykyään enemmän kuin koskaan. Tätä
helpottavat verkkoalustat ja
yhdistämispalvelut. Ne ovat keino
laajentaa kulttuuriteosten ja luovien
teosten saatavuutta, ja ne tarjoavat
kulttuurialalle ja luoville toimialoille
runsaasti mahdollisuuksia uusien
liiketoimintamallien kehittämiseen. Tämä
kulutuksen lisääntyminen ei kuitenkaan
ole lisännyt vastaavasti tekijöiden ja
taiteilijoiden tuloja. Yksi syy tähän voi
olla näiden verkkopalvelujen epäselvä
asema sähköisestä kaupankäynnistä
annetussa lainsäädännössä. Olisi
pohdittava, miten tässä prosessissa
voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja
kaikkien asianosaisten osapuolten
huomioon ottamista, taiteilijat ja käyttäjät
mukaan luettuina, ja on tärkeää taata
avoimuus ja tasavertaiset
toimintaedellytykset. Komission olisi
laadittava ohjeita välittäjän vastuuta
koskevan kehyksen toteuttamisesta, jotta
verkkoalustat voisivat noudattaa
velvoitteitaan ja vastuuta koskevia
sääntöjä ja jotta voitaisiin parantaa
oikeusvarmuutta ja lisätä käyttäjien
luottamusta.
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Tarkistus 94
Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta
Mietintö
Axel Voss
Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(38) Kun tietoyhteiskunnan palveluiden
tarjoajat tallentavat käyttäjiensä verkkoon
lataamia tekijänoikeussuojattuja teoksia
tai muuta aineistoa ja tarjoavat yleisölle
pääsyn niihin, jolloin ne eivät ainoastaan
tarjoa fyysisiä rakenteita ja toteuta
välitystä yleisölle, niiden on tehtävä
oikeudenhaltijoiden kanssa
lisenssisopimuksia, elleivät ne ole
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2000/31/EY34 14 artiklassa
säädetyn vastuuta koskevan poikkeuksen
vaatimusten mukaisia.

(38) Kun tietoyhteiskunnan palveluiden
tarjoajat tarjoavat käyttäjille
sisällöntallennuspalveluja ja tarjoavat
yleisölle pääsyn sisältöön ja kun
tällaisessa toiminnassa on kyse yleisölle
välittämisestä eikä se ole luonteeltaan
ainoastaan teknistä, automaattista ja
passiivista, niiden olisi tehtävä
oikeudenhaltijoiden kanssa
lisenssisopimuksia
tekijänoikeussuojatuista teoksista tai
muusta aineistosta, elleivät ne ole
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2000/31/EY34 säädettyjen
vastuuta koskevien poikkeusten
vaatimusten mukaisia.

–––––––––––––––

––––––––––––––

34

34

Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan
palveluja, erityisesti sähköistä
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista
tietyistä oikeudellisista näkökohdista
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1–16).

Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan
palveluja, erityisesti sähköistä
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista
tietyistä oikeudellisista näkökohdista
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1–16).
Or. en

AM\1162306FI.docx

FI

PE624.050v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen

FI

5.9.2018

A8-0245/95

Tarkistus 95
Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta
Mietintö
Axel Voss
Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Mainitun 14 artiklan osalta on tarpeen
varmentaa, toimiiko palvelun tarjoaja
aktiivisessa roolissa, myös optimoimalla
ladattujen teosten tai aineiston
esitysmuotoa tai edistämällä niitä,
riippumatta tähän käytettyjen keinojen
luonteesta.

Poistetaan.
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Tarkistus 96
Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta
Mietintö
Axel Voss
Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jotta varmistettaisiin mahdollisten
lisenssisopimusten toiminta,
tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajien,
jotka tallentavat suuria määriä
käyttäjiensä verkkoon lataamia
tekijänoikeussuojattuja teoksia tai muuta
aineistoa ja tarjoavat yleisölle pääsyn
niihin, olisi toteutettava asianmukaiset ja
oikeasuhteiset toimenpiteet teosten tai
muun aineiston suojan varmistamiseksi,
esimerkiksi ottamalla käyttöön tehokasta
teknologiaa. Tätä velvoitetta olisi
sovellettava myös silloin, kun
palveluntarjoajat ovat 14 artiklassa
säädetyn vastuuta koskevan poikkeuksen
vaatimusten mukaisia.

Jotta varmistettaisiin mahdollisten
lisenssisopimusten toimivuus,
tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajien,
jotka ovat aktiivisesti ja suoraan mukana
tarjoamassa käyttäjille mahdollisuutta
ladata verkkoon sisältöä, saattamassa
teoksia saataviin ja promotoimassa niitä
yleisölle, olisi toteutettava asianmukaiset ja
oikeasuhteiset toimenpiteet teosten tai
muun aineiston suojan varmistamiseksi.
Tällaisissa toimenpiteissä olisi
noudatettava Euroopan unionin
perusoikeuskirjaa, eikä niillä saisi asettaa
tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajille
yleistä velvoitetta valvoa niiden siirtämiä
tai tallentamia tietoja direktiivin
2000/31/EY 15 artiklassa tarkoitetulla
tavalla.
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