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6.9.2018 A8-0245/153 

Tarkistus  153 

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 – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

oikeudet eivät koske muutamalla 

saatesanalla varustettuja hyperlinkkejä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/154 

Tarkistus  154 

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 – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

oikeudet sammuvat 20 vuoden kuluttua 

lehtijulkaisun julkaisemisesta. Tämä 

määräaika on laskettava julkaisupäivää 

seuraavan vuoden tammikuun 

ensimmäisestä päivästä. 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

oikeudet sammuvat 5 vuoden kuluttua 

lehtijulkaisun julkaisemisesta. Tämä 

määräaika on laskettava julkaisupäivää 

seuraavan vuoden tammikuun 

ensimmäisestä päivästä. Edellä 1 kohdassa 

tarkoitettuja oikeuksia ei sovelleta 

taannehtivasti. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/155 

Tarkistus  155 

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 – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tekijät saavat asianmukaisen osuuden 

niistä lisätuloista, joita lehtikustantajat 

saavat tietoyhteiskunnan 

palveluntarjoajien toteuttamasta 

lehtijulkaisun käytöstä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/156 

Tarkistus  156 

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 

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 

verkkosisällönjakopalveluissa, joiden 

tarjoajat tallentavat suuria määriä 

palveluiden käyttäjien verkkoon lataamia 

teoksia ja muuta aineistoa ja tarjoavat 

pääsyn niihin 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/157 

Tarkistus  157 

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 

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. Verkkosisällönjakopalvelujen 

tarjoajat toteuttavat yleisölle välittämistä, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 ja 2 

kohdan soveltamista. Sen vuoksi niiden 

on tehtävä oikeudenhaltijoiden kanssa 

oikeudenmukaisia ja asianmukaisia 

lisenssisopimuksia. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/158 

Tarkistus  158 

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 

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. Verkkosisällönjakopalvelujen 

tarjoajien oikeudenhaltijoiden kanssa 

tekemien lisenssisopimusten, jotka 

koskevat 1 kohdassa tarkoitettua yleisölle 

välittämistä, on katettava vastuu kyseisten 

verkkosisällönjakopalvelujen käyttäjien 

lataamista teoksista lisenssisopimuksessa 

vahvistettujen ehtojen mukaisesti, 

edellyttäen, että kyseiset käyttäjät eivät 

toimi kaupallisissa tarkoituksissa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/159 

Tarkistus  159 

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 

13 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 

jos oikeudenhaltijat eivät halua tehdä 

lisenssisopimuksia, 

verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajien ja 

oikeudenhaltijoiden on tehtävä yhteistyötä 

vilpittömässä mielessä varmistaakseen, 

että niiden palveluissa ei ole saatavissa 

luvattomia suojattuja teoksia tai muuta 

aineistoa. Verkkosisällönjakopalvelujen 

tarjoajien ja oikeudenhaltijoiden 

yhteistyön ei pidä johtaa siihen, että 

estetään oikeuksia loukkaamattomien 

teosten tai muun aineiston saatavuus, 

mukaan lukien teokset ja aineisto, joihin 

sovelletaan tekijänoikeutta koskevaa 

poikkeusta tai rajoitusta. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/160 

Tarkistus  160 

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 

13 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Jäsenvaltioiden on 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 on käsiteltävä ilman aiheetonta 

viivytystä, ja ihmisen on arvioitava ne. 

Oikeudenhaltijoiden on kohtuudella 

perusteltava päätöksensä, jotta vältetään 

valitusten mielivaltainen hylkääminen. 

Direktiivin 95/46/EY, direktiivin 

2002/58/EY ja yleisen tietosuoja-

asetuksen mukaan tämän yhteistyön ei 

pidä johtaa yksittäisten käyttäjien 

tunnistamiseen eikä heidän 

henkilötietojensa käsittelyyn. 

Jäsenvaltioiden on 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 A8-0245/161 

Tarkistus  161 

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 

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. Komissio ja jäsenvaltiot järjestävät 

... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin 

voimaantulopäivä] sidosryhmien 

vuoropuhelua, jotta voidaan 

yhdenmukaistaa ja määritellä parhaita 

käytäntöjä ja antaa 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 on otettava erityisesti 

huomioon perusoikeudet ja poikkeusten 

ja rajoitusten käyttö sekä varmistettava, 

että pk-yrityksille aiheutuva taakka pysyy 

asianmukaisena ja että vältetään 

automatisoitu sisällön estäminen. 

Or. en 

 


