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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/179 

Tarkistus  179 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(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. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/180 

Tarkistus  180 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(36) Kustantajat, mukaan luettuna 

lehtijulkaisujen, kirjojen tai 

tiedejulkaisujen kustantajat, toimivat 

usein sopimusjärjestelyiden tai 

lainsäädännöllisten määräysten avulla 

tehdyn tekijöiden oikeuksien siirron 

pohjalta. Tässä yhteydessä kustantajat 

tekevät investoinnin hyödyntääkseen 

julkaisuihinsa sisältyviä teoksia ja voivat 

joissain tapauksissa jäädä osattomiksi 

tuloista, kun tällaisia teoksia käytetään 

poikkeusten tai rajoitusten nojalla, kuten 

niiden, jotka koskevat yksityistä kappaleen 

valmistusta ja reprograafista kopiointia. 

Monissa jäsenvaltioissa korvaus näiden 

poikkeusten nojalla tapahtuvista käytöistä 

jaetaan tekijöiden ja kustantajien kesken. 

Tämän tilanteen huomioon ottamiseksi ja 

kaikkien asianomaisten osapuolten 

oikeusvarmuuden parantamiseksi 

jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä, että 

kun tekijä on siirtänyt tai lisensoinut 

oikeutensa kustantajalle tai muutoin 

osallistuu teoksillaan johonkin julkaisuun 

ja kun käytössä on järjestelmiä 

poikkeuksen tai rajoituksen aiheuttaman 

haitan korvaamiseksi, kustantajilla on 

oikeus vaatia osuus tällaisesta 

korvauksesta eikä kustantajalle 

vaatimuksensa osoittamisesta koituva 

rasite saisi ylittää sitä, mitä toiminnassa 

olevan järjestelmän mukaisesti vaaditaan. 

Poistetaan. 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Tarkistus  181 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti 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. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/182 

Tarkistus  182 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 38 kappale – 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. 

Poistetaan. 

_________________  

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 

kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 

palveluja, erityisesti sähköistä 

kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 

koskevista tietyistä oikeudellisista 

näkökohdista (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 

1–16). 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/183 

Tarkistus  183 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 38 kappale – 2 kohta 

 
Komission teksti 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. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.9.2018 A8-0245/184 

Tarkistus  184 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 38 kappale – 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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6.9.2018 A8-0245/185 

Tarkistus  185 

Isabella Adinolfi 

EFDD-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. 

Poistetaan. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Tarkistus  186 

Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0245/2018 

Axel Voss 

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 3 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) ’vapaalla käytöllä’ tilannetta, jossa 

teoksen tai muun aineiston tekijänoikeus 

ja lähioikeudet 

 (a) ovat rauenneet tai 

 (b) eivät koskaan ole olleet olemassa tai 

 (c) oikeudenhaltijat ovat vapaaehtoisesti 

luopuneet niistä. 

Or. en 

 


