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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/146 

Tarkistus  146 

Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

38 artikla – 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. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/147 

Tarkistus  147 

Axel Voss 

PPE-ryhmän 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. 

(39) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä, 

että jos oikeudenhaltijat eivät halua tehdä 

lisenssisopimuksia, 

verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajien ja 

oikeudenhaltijoiden olisi tehtävä 

yhteistyötä vilpittömässä mielessä 

varmistaakseen, että niiden palveluissa ei 

ole saatavissa luvattomia suojattuja 

teoksia tai muuta aineistoa. 

Verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajien 

ja oikeudenhaltijoiden yhteistyön ei pitäisi 

johtaa siihen, että estetään oikeuksia 

loukkaamattomien teosten tai muun 

suojatun aineiston saatavuus, mukaan 

lukien teokset ja aineisto, joihin 

sovelletaan tekijänoikeutta koskevaa 

poikkeusta tai rajoitusta. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/148 

Tarkistus  148 

Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (39 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että 1 kohdassa tarkoitetut 

verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajat 

ottavat käyttöön tehokkaat ja nopeat 

valitus- ja oikaisujärjestelyt, jotka ovat 

käyttäjien saatavilla, jos 2 a kohdassa 

tarkoitettu yhteistyö johtaa heidän 

sisältönsä perusteettomaan poistamiseen. 

Tällaisten järjestelyjen välityksellä esitetyt 

valitukset olisi käsiteltävä ilman 

aiheetonta viivytystä. Oikeudenhaltijoiden 

olisi kohtuudella perusteltava 

päätöksensä, jotta vältetään valitusten 

mielivaltainen hylkääminen. Direktiivin 

95/46/EY, direktiivin 2002/58/EY ja 

yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan 

tämän yhteistyön ei pitäisi johtaa 

yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen eikä 

heidän henkilötietojensa käsittelyyn. 

Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, 

että käyttäjillä on mahdollisuus kääntyä 

riippumattoman elimen puoleen 

riitojenratkaisua varten sekä 

tuomioistuimen tai muun asiaankuuluvan 

oikeusviranomaisen puoleen vedotakseen 

oikeuteensa käyttää tekijänoikeutta 

koskevaa poikkeusta tai rajoitusta. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/149 

Tarkistus  149 

Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (39 b) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 

mahdollisimman pian tämän direktiivin 

voimaantulon jälkeen järjestettävä 

sidosryhmien vuoropuhelua, jotta voidaan 

yhdenmukaistaa ja määritellä parhaita 

käytäntöjä. Niiden olisi annettava ohjeita 

yhtäältä lisenssisopimusten toimivuuden 

varmistamisesta ja toisaalta 

verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajien ja 

oikeudenhaltijoiden välisestä yhteistyöstä, 

joka koskee niiden teosten tai muun 

aineiston käyttöä tämän direktiivin 

mukaisesti. Parhaita käytäntöjä 

määriteltäessä olisi otettava erityisesti 

huomioon perusoikeudet ja poikkeusten 

ja rajoitusten käyttö. Erityisenä 

painopisteenä olisi myös varmistettava, 

että pk-yrityksille aiheutuva taakka pysyy 

asianmukaisena ja että vältetään 

automatisoitu sisällön estäminen. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/150 

Tarkistus  150 

Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) ’verkkosisällönjakopalvelujen 

tarjoajalla’ tietoyhteiskunnan palvelun 

tarjoajaa, jonka yhtenä päätarkoituksena 

on tallentaa merkittävä määrä sen 

käyttäjien lataamia 

tekijänoikeussuojattuja teoksia tai muuta 

suojattua aineistoa, jotka palvelu optimoi 

ja joita se promotoi voittoa tavoitteleviin 

tarkoituksiin, ja tarjota yleisölle pääsy 

niihin. Komission suosituksen 

2003/361/EY liitteessä olevassa I 

osastossa tarkoitettuja mikroyrityksiä ja 

pieniä yrityksiä sekä palveluja, jotka 

toimivat ei-kaupallisessa tarkoituksessa 

tai ominaisuudessa, kuten 

verkkoensyklopediat, ja sellaisten 

verkkopalvelujen tarjoajia, joissa sisältö 

ladataan kaikkien asianomaisten 

oikeudenhaltijoiden luvalla, kuten 

koulutusalan tai tieteelliset tietorekisterit, 

ei katsota tässä direktiivissä tarkoitetuiksi 

verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajiksi. 

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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6.9.2018 A8-0245/151 

Tarkistus  151 

Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava 

lehtijulkaisujen kustantajille direktiivin 

2001/29/EY 2 artiklassa ja 3 artiklan 2 

kohdassa säädetyt oikeudet näiden 

lehtijulkaisujen digitaalista käyttöä varten. 

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava 

lehtijulkaisujen kustantajille direktiivin 

2001/29/EY 2 artiklassa ja 3 artiklan 2 

kohdassa säädetyt oikeudet, jotta ne voivat 

saada oikeudenmukaisen ja 

oikeasuhteisen korvauksen 

tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien 

toteuttamasta näiden lehtijulkaisujen 

digitaalisesta käytöstä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/152 

Tarkistus  152 

Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

oikeudet eivät estä yksittäisten käyttäjien 

toteuttamaa lehtijulkaisujen laillista 

yksityistä ja ei-kaupallista käyttöä. 

Or. en 

 


