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PPE-ryhmän puolesta
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Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(31) Vapaa ja moniarvoinen lehdistö on
olennaisen tärkeä laadukkaan journalismin
ja kansalaisten tiedonsaannin turvaaja. Se
antaa perustavanlaatuisen panoksen
julkiselle keskustelulle ja demokraattisen
yhteiskunnan hyvälle toiminnalle. Kun
siirrytään painotuotteista digitaalisiin
julkaisuihin, lehtikustantajat kohtaavat
ongelmia lisensoidessaan julkaisujensa
verkkokäyttöä ja pyrkiessään saamaan
investointinsa kustannuksia takaisin. Kun
lehtikustantajia ei ole tunnustettu
oikeudenhaltijoiksi, lisensointi ja
täytäntöönpano on digitaaliympäristössä
usein monimutkaista ja tehotonta.

(31) Vapaa ja moniarvoinen lehdistö on
olennaisen tärkeä laadukkaan journalismin
ja kansalaisten tiedonsaannin turvaaja. Se
antaa perustavanlaatuisen panoksen
julkiselle keskustelulle ja demokraattisen
yhteiskunnan hyvälle toiminnalle. Kasvava
epätasapaino vaikutusvaltaisten alustojen
ja lehtikustantajien, jotka voivat olla myös
uutistoimistoja, välillä on jo johtanut
mediaympäristön huomattavaan
taantumiseen aluetasolla. Kun siirrytään
painotuotteista digitaalisiin julkaisuihin,
lehtikustantajat ja uutistoimistot kohtaavat
ongelmia lisensoidessaan julkaisujensa
verkkokäyttöä ja pyrkiessään saamaan
investointinsa kustannuksia takaisin. Kun
lehtikustantajia ei ole tunnustettu
oikeudenhaltijoiksi, lisensointi ja
täytäntöönpano on digitaaliympäristössä
usein monimutkaista ja tehotonta.
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Komission teksti

Tarkistus

(32) Kustantajien organisaatio- ja
rahoituspanos on tunnustettava
lehtijulkaisujen tuotannossa, ja sitä on
edelleen tuettava julkaisualan kestävyyden
varmistamiseksi. Tämän vuoksi on tarpeen
antaa unionin tasolla yhdenmukaistettu
oikeudellinen suoja lehtijulkaisujen
digitaalisille käytöille. Tällainen suoja olisi
taattava tehokkaasti ottamalla unionin
lainsäädäntöön tekijänoikeuden
lähioikeuksia lehtijulkaisujen kappaleen
valmistamista ja yleisön saataviin
saattamista varten digitaalisten käyttöjen
osalta.

(32) Kustantajien organisaatio- ja
rahoituspanos on tunnustettava
lehtijulkaisujen tuotannossa, ja sitä on
edelleen tuettava julkaisualan kestävyyden
varmistamiseksi ja siten luotettavan tiedon
saatavuuden takaamiseksi. Tämän vuoksi
on tarpeen antaa jäsenvaltioissa unionin
tasolla oikeudellinen suoja lehtijulkaisujen
digitaalisille käytöille unionissa. Tällainen
suoja olisi taattava tehokkaasti ottamalla
unionin lainsäädäntöön tekijänoikeuden
lähioikeuksia lehtijulkaisujen kappaleen
valmistamista ja yleisön saataviin
saattamista varten digitaalisten käyttöjen
osalta, jotta tällaisista käytöistä saataisiin
oikeudenmukainen ja oikeasuhteinen
korvaus. Yksityiset käytöt olisi suljettava
tällaisen viitekehyksen ulkopuolelle.
Listausta hakukoneessa ei myöskään saisi
katsoa oikeudenmukaiseksi ja
oikeasuhteiseksi korvaukseksi.
Or. en

AM\1162332FI.docx

FI

PE624.050v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen

FI

6.9.2018

A8-0245/139

Tarkistus 139
Axel Voss
PPE-ryhmän puolesta
Mietintö
Axel Voss
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(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Ehdotus direktiiviksi
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Tarkistus

(33) Tämän direktiivin soveltamiseksi
on tarpeen määritellä lehtijulkaisun käsite
tavalla, joka kattaa ainoastaan journalistiset
julkaisut, jotka palveluntarjoaja julkaisee,
joita päivitetään määräajoin tai
säännöllisesti missä tahansa mediassa ja
jotka julkaistaan tiedonvälitystä tai
viihdettä varten. Tällaisiin julkaisuihin
kuuluisivat esimerkiksi päivälehdet,
viikoittain tai kuukausittain julkaistavat
aikakauslehdet tai erikoislehdet sekä
uutissivustot. Tieteellisten tai akateemisten
kausijulkaisujen, kuten tieteellisten
aikakauslehtien ei pitäisi kuulua tämän
direktiivin nojalla lehtijulkaisuille
myönnettävän suojan piiriin. Tällainen
suoja ei ulotu hyperlinkittämiseen, joka ei
merkitse yleisölle välittämistä.

(33) Tämän direktiivin soveltamiseksi
on tarpeen määritellä lehtijulkaisun käsite
tavalla, joka kattaa ainoastaan journalistiset
julkaisut, jotka palveluntarjoaja julkaisee,
joita päivitetään määräajoin tai
säännöllisesti missä tahansa mediassa ja
jotka julkaistaan tiedonvälitystä tai
viihdettä varten. Tällaisiin julkaisuihin
kuuluisivat esimerkiksi päivälehdet,
viikoittain tai kuukausittain julkaistavat
aikakauslehdet tai erikoislehdet sekä
uutissivustot. Tieteellisten tai akateemisten
kausijulkaisujen, kuten tieteellisten
aikakauslehtien ei pitäisi kuulua tämän
direktiivin nojalla lehtijulkaisuille
myönnettävän suojan piiriin. Tällainen
suoja ei ulotu hyperlinkittämiseen. Suoja ei
ulotu myöskään asiatietoihin, joita
raportoidaan lehtijulkaisujen
journalistisissa artikkeleissa, eikä se siten
estä ketään raportoimasta tällaisia
asiatietoja.
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Tarkistus

(34) Lehtijulkaisujen kustantajille tämän
direktiivin mukaisesti myönnetyillä
oikeuksilla pitäisi digitaalisten käyttöjen
osalta olla sama soveltamisala kuin
direktiivissä 2001/29/EY säädetyillä
kappaleen valmistamista ja yleisön
saataviin saattamista koskevilla
oikeuksilla. Niihin pitäisi myös soveltaa
poikkeuksia ja rajoituksia koskevia samoja
sääntöjä kuin direktiivissä 2001/29/EY
säädettyihin oikeuksiin, mukaan lukien
mainitun direktiivin 5 artiklan 3 kohdan
d alakohdassa säädetty poikkeus, joka
koskee lainausta arvostelua tai selostusta
varten.

(34) Lehtijulkaisujen kustantajille tämän
direktiivin mukaisesti myönnetyillä
oikeuksilla pitäisi digitaalisten käyttöjen
osalta olla sama soveltamisala kuin
direktiivissä 2001/29/EY säädetyillä
kappaleen valmistamista ja yleisön
saataviin saattamista koskevilla
oikeuksilla. Jäsenvaltioiden pitäisi voida
soveltaa näihin oikeuksiin poikkeuksia ja
rajoituksia koskevia samoja sääntöjä kuin
direktiivissä 2001/29/EY säädettyihin
oikeuksiin, mukaan lukien mainitun
direktiivin 5 artiklan 3 kohdan
d alakohdassa säädetty poikkeus, joka
koskee lainausta arvostelua tai selostusta
varten.
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(35) Tämän direktiivin nojalla
lehtijulkaisujen kustantajille myönnetyn
suojan ei pitäisi vaikuttaa tekijöiden ja
muiden oikeudenhaltijoiden oikeuksiin,
jotka koskevat julkaisuihin sisällytettyjä
teoksia ja muuta aineistoa, myöskään siinä
määrin kuin tekijät ja muut
oikeudenhaltijat voivat hyödyntää teoksia
ja muuta aineistoa riippumatta siitä
lehtijulkaisusta, johon ne on sisällytetty.
Tämän vuoksi lehtijulkaisujen kustantajien
ei pitäisi voida vedota niille myönnettyyn
suojaan tekijöitä ja muita
oikeudenhaltijoita vastaan. Tällä ei
rajoiteta lehtijulkaisujen kustantajien
sekä toisaalta tekijöiden ja
oikeudenhaltijoiden välillä tehtyjä
sopimusjärjestelyjä.

(35) Tämän direktiivin nojalla
lehtijulkaisujen kustantajille myönnetyn
suojan ei pitäisi vaikuttaa tekijöiden ja
muiden oikeudenhaltijoiden oikeuksiin,
jotka koskevat julkaisuihin sisällytettyjä
teoksia ja muuta aineistoa, myöskään siinä
määrin kuin tekijät ja muut
oikeudenhaltijat voivat hyödyntää teoksia
ja muuta aineistoa riippumatta siitä
lehtijulkaisusta, johon ne on sisällytetty.
Tämän vuoksi lehtijulkaisujen kustantajien
ei pitäisi voida vedota niille myönnettyyn
suojaan tekijöitä ja muita
oikeudenhaltijoita vastaan. Tekijöillä,
joiden teoksia sisällytetään
lehtijulkaisuun, on oikeus
asianmukaiseen osuuteen niistä uusista
lisätuloista, joita lehtikustantajat saavat
lehtijulkaisujensa toissijaisesta käytöstä,
jota tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajat
toteuttavat tämän direktiivin 11 artiklan
1 kohdassa säädettyjen oikeuksien osalta.
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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) 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 tekijänoikeussuojatun
verkkosisällön saannin lähteitä.
Verkkopalvelut ovat keino laajentaa
kulttuuriteosten ja luovien teosten
saatavuutta, ja ne tarjoavat kulttuurialalle
ja luoville toimialoille runsaasti
mahdollisuuksia uusien
liiketoimintamallien kehittämiseen.
Vaikka ne mahdollistavatkin sisällön
monimuotoisuuden ja vaivattoman pääsyn
siihen, ne aiheuttavat kuitenkin myös
haasteita, kun tekijänoikeussuojattua
sisältöä ladataan ilman
oikeudenhaltijoiden ennakkolupaa. Tämä
vaikuttaa oikeudenhaltijoiden
mahdollisuuksiin määrätä, käytetäänkö
niiden teoksia ja muuta aineistoa ja millä
edellytyksin käyttö tapahtuu, sekä niiden
mahdollisuuksiin saada asianmukainen
korvaus käytöstä.
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Tarkistus
(37 a) Tietyt tietoyhteiskunnan palvelut
on suunniteltu siten, että tavanomaisesti
käytettyinä ne tarjoavat yleisölle pääsyn
palvelujen käyttäjien lataamaan
tekijänoikeussuojattuun sisältöön tai
muuhun aineistoon. Tämän direktiivin
mukaisen verkkosisällönjakopalvelujen
tarjoajan määritelmän olisi katettava
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajat,
joiden yhtenä päätarkoituksena on
tallentaa merkittäviä määriä niiden
käyttäjien lataamaa tai saataviin
saattamaa tekijänoikeussuojattua sisältöä
ja tarjota pääsy siihen taikka suoratoistaa
sitä ja jotka optimoivat sisältöä ja
promotoivat sitä voittoa tavoitteleviin
tarkoituksiin, muun muassa näyttämällä,
taggaamalla, kuratoimalla ja
sekvensoimalla ladattuja teoksia tai
muuta aineistoa, riippumatta tähän
käytetyistä keinoista, ja siten toimivat
aktiivisella tavalla. Niihin ei sen vuoksi
voida soveltaa direktiivin 2000/31/EY
14 artiklassa säädettyä vastuuta koskevaa
poikkeusta. Tämän direktiivin mukainen
verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajan
määritelmä ei kata komission suosituksen
2003/361/EY liitteessä olevassa
I osastossa tarkoitettuja mikroyrityksiä ja
pieniä yrityksiä eikä palveluntarjoajia,
jotka toimivat ei-kaupallisessa
tarkoituksessa tai ominaisuudessa, kuten
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verkkoensyklopediat, eikä sellaisten
verkkopalvelujen tarjoajia, joissa sisältö
ladataan kaikkien asianomaisten
oikeudenhaltijoiden luvalla, kuten
koulutusalan tai tieteelliset tietorekisterit.
Pilvipalvelujen tarjoajia, jotka tarjoavat
palveluja yksilölliseen käyttöön
tarjoamatta yleisölle suoraa pääsyä,
avoimen lähdekoodin ohjelmistojen
kehitysalustoja ja verkossa toimivia
markkinapaikkoja, joiden pääasiallisena
toimintana on fyysisten hyödykkeiden
verkkomyynti, ei pitäisi katsoa tässä
direktiivissä tarkoitetuiksi
verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajiksi.
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Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

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.

Verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajat
toteuttavat yleisölle välittämistä ja ovat
siten vastuussa sisällöstään, ja niiden olisi
sen vuoksi tehtävä oikeudenhaltijoiden
kanssa oikeudenmukaisia ja
asianmukaisia lisenssisopimuksia. Kun
tehdään lisenssisopimuksia, niiden olisi
katettava samassa laajuudessa ja samalla
soveltamisalalla myös käyttäjien vastuu
näiden toimiessa ei-kaupallisessa
ominaisuudessa. Edellä olevan 11
artiklan 2 a kohdan mukaisesti
verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajien
13 artiklan mukaista vastuuta ei pidä
ulottaa linkittämiseen lehtijulkaisuissa.
Sidosryhmien vuoropuhelu on
välttämätöntä digitaalisessa maailmassa.
Niiden olisi määriteltävä parhaita
käytäntöjä, jotta varmistetaan
lisenssisopimusten toimivuus ja
verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajien ja
oikeudenhaltijoiden välinen yhteistyö.
Näissä parhaissa käytännöissä olisi
otettava huomioon tekijänoikeutta
loukkaavan sisällön laajuus palvelussa.

_________________
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Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan
palveluja, erityisesti sähköistä
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla
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koskevista tietyistä oikeudellisista
näkökohdista (EYVL L 178, 17.7.2000, s.
1–16).
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38 artikla – 2 kohta
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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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