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5.9.2018 A8-0245/97 

Tarkistus  97 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (38 a) Jotta tällaiset toimenpiteet voidaan 

panna täytäntöön, tietoyhteiskunnan 

palvelujen tarjoajien ja 

oikeudenhaltijoiden yhteistyö on erittäin 

tärkeää. Oikeudenhaltijoiden olisi 

yksilöitävä tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoajille tarkasti ne teokset tai muu 

aineisto, joihin niillä niiden oman 

näkemyksen mukaan on tekijänoikeus. 

Oikeudenhaltijoilla olisi edelleen oltava 

vastuu kolmansien osapuolten esittämistä 

vaatimuksista, jotka koskevat sellaisten 

teosten käyttöä, jotka ne olisivat 

yksilöineet omikseen tietoyhteiskunnan 

palvelujen tarjoajan kanssa mahdollisesti 

tehdyn sopimuksen täytäntöönpanon 

yhteydessä. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Tarkistus  98 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(39) Yhteistyö tietoyhteiskunnan 

palveluiden tarjoajien välillä, jotka 

tallentavat suuria määriä käyttäjiensä 

verkkoon lataamia 

tekijänoikeussuojattuja teoksia tai muuta 

aineistoa ja tarjoavat yleisölle pääsyn 

niihin, on välttämätöntä teknologian, 

esimerkiksi sisällöntunnistustekniikoiden, 

toimivuudelle. Tällaisissa tapauksissa 

oikeudenhaltijoiden olisi tarjottava tiedot, 

joita palvelut tarvitsevat sisältönsä 

tunnistamiseen, ja palvelujen olisi oltava 

oikeudenhaltijoita kohtaan avoimia 

käytettyjen teknikoiden osalta, jotta niiden 

sopivuutta voidaan arvioida. Palveluiden 

olisi erityisesti tarjottava 

oikeudenhaltijoille tietoa käytettyjen 

tekniikoiden tyypistä, niiden käyttötavasta 

sekä onnistumisasteesta 

oikeudenhaltijoiden sisällön 

tunnistamisessa. Tällaisten tekniikoiden 

avulla oikeudenhaltijoiden olisi myös 

saatava tietoyhteiskunnan palveluiden 

tarjoajilta tietoa jonkin sopimuksen piiriin 

kuuluvan sisältönsä käytöstä. 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\1162305FI.docx  PE321.321v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

5.9.2018 A8-0245/99 

Tarkistus  99 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

IV osasto – 2 luku – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tietyt suojatun sisällön käytöt 

verkkopalveluissa 

Tietyt suojatun sisällön käytöt verkossa 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Tarkistus  100 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Suojatun sisällön käyttö tietoyhteiskunnan 

palveluissa, joiden tarjoajat tallentavat 

suuria määriä palveluiden käyttäjien 

verkkoon lataamia teoksia ja muuta 

aineistoa ja tarjoavat pääsyn niihin 

Suojatun sisällön käyttö tietoyhteiskunnan 

palveluissa, joiden tarjoajat tallentavat 

suuria määriä teoksia ja muuta aineistoa ja 

tarjoavat pääsyn niihin 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Tarkistus  101 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tietoyhteiskunnan palveluiden 

tarjoajien, jotka tallentavat suuria määriä 

palveluiden käyttäjiensä verkkoon 

lataamia teoksia ja muuta aineistoa ja 

tarjoavat pääsyn niihin, on yhteistyössä 

oikeudenhaltijoiden kanssa toteutettava 

toimenpiteitä, jotta varmistetaan 

oikeudenhaltijoiden kanssa niiden teosten 

ja muun aineiston käytöstä tehtyjen 

sopimusten toimivuus tai estetään niiden 

palveluissa sellaisten teosten ja muun 

aineiston saanti, jotka oikeudenhaltijat 

ovat yhteistyössä palveluntarjoajien 

kanssa nimenneet. Tällaisten 

toimenpiteiden, kuten tehokkaan 

sisällöntunnistustekniikan, on oltava 

asianmukaisia ja oikeasuhteisia. 

Palveluntarjoajien on toimitettava 

oikeudenhaltijoille riittävät tiedot 

toimenpiteiden toimivuudesta ja 

soveltamisesta ja tarvittaessa 

asianmukaiset raportit teosten ja muun 

aineiston tunnistamisesta ja käytöstä. 

1. Kun tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoajat tarjoavat käyttäjille 

sisällöntallennuspalveluja ja tarjoavat 

yleisölle pääsyn sisältöön ja kun tällaiseen 

toimintaan ei voida soveltaa direktiivissä 

2000/31/EY säädettyjä vastuuta koskevia 

poikkeuksia, niiden on toteutettava 

asianmukaisia ja oikeasuhteisia 

toimenpiteitä, jotta varmistetaan 

oikeudenhaltijoiden kanssa tehtyjen 

lisenssisopimusten toimivuus. Tällaisten 

sopimusten täytäntöönpanossa on 

kunnioitettava käyttäjien perusoikeuksia, 

eikä niissä saa asettaa tietoyhteiskunnan 

palvelujen tarjoajille yleistä velvoitetta 

seurata niiden välittämiä tai tallentamia 

tietoja direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

 


