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Lehtijulkaisujen suoja digitaalisten
käyttöjen osalta

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
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tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien
toteuttamasta näiden lehtijulkaisujen
digitaalisesta käytöstä.
1 a.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut
oikeudet eivät estä yksittäisten käyttäjien
toteuttamaa lehtijulkaisujen laillista
yksityistä ja ei-kaupallista käyttöä.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla
oikeuksilla ei lehtijulkaisuihin sisältyvien
teosten ja muun aineiston osalta muuteta
unionin lainsäädännössä tekijöille ja muille
oikeudenhaltijoille säädettyjä oikeuksia
eikä millään tavoin vaikuteta niihin.
Tällaisiin oikeuksiin ei voida vedota näitä
tekijöitä ja muita oikeudenhaltijoita
vastaan, eikä erityisesti voida viedä niiltä
oikeutta hyödyntää teoksiaan ja muuta
aineistoa riippumatta siitä lehtijulkaisusta,
johon ne on sisällytetty.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla
oikeuksilla ei lehtijulkaisuihin sisältyvien
teosten ja muun aineiston osalta muuteta
unionin lainsäädännössä tekijöille ja muille
oikeudenhaltijoille säädettyjä oikeuksia
eikä millään tavoin vaikuteta niihin.
Tällaisiin oikeuksiin ei voida vedota näitä
tekijöitä ja muita oikeudenhaltijoita
vastaan, eikä erityisesti voida viedä niiltä
oikeutta hyödyntää teoksiaan ja muuta
aineistoa riippumatta siitä lehtijulkaisusta,
johon ne on sisällytetty.
2 a.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut
oikeudet eivät koske hyperlinkittämistä.

3.
Direktiivin 2001/29/EY 5–8
artiklaa ja direktiiviä 2012/28/EU
sovelletaan soveltuvin osin 1 kohdassa
tarkoitettuihin oikeuksiin.

3.
Direktiivin 2001/29/EY 5–8
artiklaa ja direktiiviä 2012/28/EU
sovelletaan soveltuvin osin 1 kohdassa
tarkoitettuihin oikeuksiin.

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 viiden vuoden kuluttua
lehtijulkaisun julkaisemisesta. Tämä
määräaika on laskettava julkaisupäivää
seuraavan vuoden tammikuun
ensimmäisestä päivästä.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua oikeutta ei
sovelleta taannehtivasti.
4 a.
Jäsenvaltioiden on varmistettava,
että tekijät saavat asianmukaisen osuuden
niistä lisätuloista, joita lehtikustantajat
saavat tietoyhteiskunnan palvelujen
tarjoajien toteuttamasta lehtijulkaisun
käytöstä.

(Koskee kaikkia kieliversioita.)
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