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5.9.2018 A8-0245/102 

Tarkistus  102 

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 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Lisenssisopimusten toimivuuden 

varmistamiseksi 1 kohdan mukaisesti 

tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien ja 

oikeudenhaltijoiden on tehtävä yhteistyötä 

keskenään. Oikeudenhaltijoiden on 

yksilöitävä tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoajille tarkasti ne teokset tai muu 

aineisto, joihin niillä on tekijänoikeus. 

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien 

on ilmoitettava oikeudenhaltijoille 

toteutetuista toimenpiteistä ja niiden 

täsmällisestä toimivuudesta sekä 

tarvittaessa raportoitava määräajoin 

teosten ja muun aineiston käytöstä. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Tarkistus  103 

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 – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 1 kohdassa tarkoitetut palveluntarjoajat 

perustavat valitus- ja oikaisujärjestelyt, 

jotka ovat käyttäjien saatavilla 1 kohdassa 

tarkoitetuttujen toimenpiteiden 

soveltamista koskevissa riidoissa. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 1 kohdassa tarkoitetut palveluntarjoajat 

perustavat yhteistyössä 

oikeudenhaltijoiden kanssa 

valitusjärjestelyt, jotka ovat käyttäjien 

saatavilla 1 kohdassa tarkoitettujen 

lisenssisopimusten täytäntöönpanoa 
koskevissa riidoissa. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Tarkistus  104 

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 – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että käyttäjillä on mahdollisuus kääntyä 

tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen 

viranomaisen puoleen puolustaakseen 

poikkeuksen tai rajoituksen mukaista 

käyttöoikeuttaan ja hakeakseen muutosta 

3 kohdan mukaisesti sovittuihin 

rajoittaviin toimenpiteisiin. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Tarkistus  105 

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 – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 

helpotettava tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoajien ja oikeudenhaltijoiden 

yhteistyötä sidosryhmien vuoropuhelun 

avulla, jotta voidaan määritellä parhaita 

käytäntöjä, kuten asianmukainen ja 

oikeasuhteinen 

sisällöntunnistustekniikka, kun otetaan 

huomioon muun muassa palveluiden 

luonne sekä tekniikan saatavuus ja 

tehokkuus tekniikan kehityksen valossa. 

3. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 

helpotettava 1 kohdassa tarkoitettujen 

tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien, 

käyttäjien edustajien ja 

oikeudenhaltijoiden yhteistyötä 

sidosryhmien vuoropuhelun avulla, jotta 

voidaan määritellä parhaita käytäntöjä 1 

kohdan panemiseksi täytäntöön. 

Toteutettavien toimenpiteiden on oltava 

asianmukaisia ja oikeasuhteisia, ja niissä 

on otettava huomioon muun muassa 

palvelujen luonne sekä tekniikan saatavuus 

ja tehokkuus tekniikan kehityksen valossa. 

Or. en 

 

 


