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LYHYET PERUSTELUT

Vaikka erilaiset direktiivit ja EU:n nykyinen oikeudellinen kehys tekijänoikeuslain alalla 
ovatkin parantaneet sisämarkkinoiden toimintaa ja edistäneet innovointia, luovuutta, 
investointeja ja uuden sisällön tuotantoa viime vuosina, tästä seurannut ”digitaalinen 
vallankumous” ja nopea teknologinen kehitys ovat aiheuttaneet alalla valtavia haasteita.

Markkinoiden jatkuvat muutokset ovat joissakin tapauksissa muuttaneet radikaalisti tapaa, 
jolla erilaisia tekijänoikeudella suojattuja teoksia luodaan, tuotetaan, jaellaan ja 
hyödynnetään. Erilaisten liiketoimintamallien luominen ja uudet tarpeet edellyttävät, että 
nykyisellä tekijänoikeuskehyksellä vastataan näihin haasteisiin. Kehys on mukautettava 
tulevaisuutta silmällä pitäen ja markkinoiden uutta todellisuutta vastaavaksi, ja sen yhteydessä 
on otettava huomioon myös kansalaisten tarpeet.

Siksi valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Sen avulla pyritään 
määrittämään uudet säännöt asiaan liittyvien tarpeiden täyttämiseksi ja esimerkiksi 
hyväksymään tiettyjä poikkeuksia ja rajoituksia digitaalisessa sekä rajat ylittävässä 
ympäristössä, yksinkertaistamaan lisensointimenettelyjä, takaamaan kuluttajille entistä 
parempi pääsy sisältöön ja turvaamaan tekijöiden ja esittäjien sopimusten ja palkkioiden 
entistä parempi avoimuus.

Valmistelija katsoo kuitenkin, että ehdotuksen tekstiä voidaan parantaa monelta osin ja sitä 
voidaan toisaalta täydentää entistä yksityiskohtaisemmilla ja kunnianhimoisemmilla 
ehdotuksilla. Siksi lausuntoluonnosta koskevassa valmistelijan ehdotuksessa esitetään joukko 
kohdennettuja tarkistuksia tarkoituksena parantaa, selventää ja laajentaa komission 
ehdottamaa tekstiä.

Tutkimukseen, koulutukseen ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyvät poikkeukset 
ja rajoitukset

Valmistelija pitää myönteisenä komission aietta käsitellä alan uusia haasteita mutta katsoo, 
että asiaan olisi pitänyt suhtautua kunnianhimoisemmin. Etenkin mitä tulee direktiivin 3 
artiklan mukaiseen tekstin- ja tiedonlouhintaa koskevaan poikkeukseen, valmistelija katsoo, 
että ehdotetun EU:n poikkeuksen rajoittaminen tutkimusorganisaatioiden kapeaan 
määritelmään ei ole tarkoituksenmukaista. Siksi valmistelija esittää yksinkertaista sääntöä, 
jolla ei tehdä eroa käyttäjien eikä tarkoitusten välillä, vaan taataan teknisten suojatoimien 
tiukasti rajoitettu ja avoin käyttö tarvittaessa.

Myös liittyen teosten ja muun aineiston käyttöön opetustoiminnassa (4 artikla) valmistelija 
katsoo, että poikkeuksen tulisi koskea paitsi kaikkia alemman ja ylemmän perusasteen, 
ammattikoulutuksen ja korkea-asteen virallisia oppilaitoksia myös muita organisaatioita, 
kuten kirjastoja ja muita kulttuuriperintöön liittyviä laitoksia, jotka tarjoavat epävirallista 
koulutusta tai arkioppimista. Valmistelija katsoo, että paras ratkaisu on soveltaa yhtä ja 
pakollista poikkeusta kaikentyyppiseen opetukseen, niin digitaaliseen kuin ei-digitaaliseenkin 
ja niin viralliseen opetukseen kuin arkioppimiseenkin.

Mitä tulee 5 artiklan mukaiseen poikkeukseen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi, valmistelija 
ehdottaa artiklan soveltamisalan kunnianhimoista laajentamista ja useiden uusien elementtien 



PE599.682v02-00 4/52 AD\1127172FI.docx

FI

lisäämistä siihen. Ensinnäkin lausuntoluonnoksessa ehdotetaan poikkeuksen muuttamista niin, 
että kulttuuriperintölaitokset ja oppilaitokset saisivat valmistaa kappaleita teoksista ja muusta 
kokoelmissaan pysyvästi olevasta aineistosta suorittaakseen yleiseen etuun liittyvää 
tehtäväänsä, joka koskee säilyttämistä, tutkimusta, koulutusta, kulttuuria ja opetusta.

Lisäksi ehdotetaan kolmea uutta poikkeusta, jotta voidaan tukea eurooppalaisen 
tutkimusalueen kehittämistä ja edistää tieteellistä tutkimusta ja tiedon sekä kulttuuriperinnön 
käyttöä ja saantia. Tähän tavoitteeseen liittyen otetaan käyttöön uusi poikkeus, joka koskee 
kulttuuriperintölaitosten ja oppilaitosten luovuttamia asiakirjoja, ja toinen poikkeus, joka 
koskee aineiston saantia tutkimustarkoituksiin tai henkilökohtaista opiskelua varten 
kulttuuriperintölaitosten ja oppilaitosten tiloissa. Lisäksi otetaan käyttöön kirjallisten teosten 
julkista lainaamista koskeva poikkeus sen takaamiseksi, että kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten saatavissa olisi täysi valikoima kirjoja ja muita resursseja.

Myynnistä poistuneet teokset

Valmistelija esittää 7 artiklaan liittyvää poikkeusta, jonka ansiosta kulttuuriperintölaitokset 
voivat jakaa, välittää yleisölle ja saattaa yleisön saataviin myynnistä poistuneita teoksia tai 
muuta laitoksen kokoelmissa pysyvästi olevaa aineistoa ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Tällöin 
on otettava asianmukaisella tavalla huomioon korvausjärjestelmät, joilla korvataan kaikki 
oikeudenhaltijoiden oikeutetuille eduille aiheutunut kohtuuton haitta. Aineiston luojilla ja 
oikeudenhaltijoilla olisi kaikissa tapauksissa oltava oikeus vastustaa tällaista saataviin 
saattamista ja saada teoksensa pois verkosta.

Lehtijulkaisujen suoja digitaalisten käyttöjen osalta

Valmistelija katsoo, että lehtikustantajien oikeuden käyttöönotto 11 artiklan nojalla ei ole 
perusteltua. On totta, että kustantajilla on monia lisensoitujen tekijänoikeuksien 
toteuttamiseen liittyviä haasteita, mutta asiaa olisi käsiteltävä täytäntöönpanoasetuksen avulla. 
Täytäntöönpanodirektiivin 2004/48/EY 5 artiklan yksinkertaiset muutokset, joiden ansiosta 
sitä voidaan soveltaa lehtikustantajiin, tarjoavat tarvittavan ja asianmukaisen keinon asian 
ratkaisuun. Valmistelija katsoo, ettei ole tarpeen luoda uutta oikeutta, koska kustantajilla on 
täysi oikeus jättäytyä ekosysteemin ulkopuolelle koska tahansa helppojen teknisten keinojen 
avulla. Valmistelija on myös huolissaan siitä, millainen vaikutus tällaisen uuden oikeuden 
luomisella olisi markkinoihin. On hyvin todennäköistä, että tällaisen oikeuden lisääminen 
tekisi lisenssisopimuksista entistä monimutkaisempia. Ei ole myöskään mitään takeita siitä, 
että kustantajien palkkioiden korottaminen ohjautuisi tekijöille. On myös mahdollisesti 
tehokkaampia tapoja edistää korkealaatuista journalismia ja kustannustoimintaa 
verokannustimilla sen sijaan, että tekijänoikeuslainsäädännöstä tehtäisiin nykyistä 
monimutkaisempaa.

Tietyt suojatun sisällön käytöt verkkopalveluissa

Mitä tulee 13 artiklaan (ja vastaavasti johdanto-osan 37, 38 ja 39 kappaleeseen), valmistelija 
katsoo, että nykyinen sanamuoto ei ole yhteensopiva direktiivissä 2000/31/EY (sähköistä 
kauppaa koskeva direktiivi) säädetyn rajoitetun vastuun kanssa. Tämä lainsäädäntö on 
osoittautunut erittäin hyödylliseksi digitaalisten sisämarkkinoiden kannalta. Valmistelija tukee 
vakaasti ajatusta, jonka mukaan arvokuilua on käsiteltävä, ja korostaa, että tekijöiden ja 
oikeudenhaltijoiden on saatava oikeudenmukainen ja tasapainoinen korvaus, kun 
verkkopalvelujen tarjoajat hyödyntävät heidän teoksiaan. Tämä on saavutettava aiheuttamatta 
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kuitenkaan kielteisiä vaikutuksia digitaalitaloudelle tai kuluttajien vapauksille internetissä. 
Tätä ei saavuteta 13 artiklan nykyisellä sanamuodolla. Artiklan tiukat vaatimukset voivat olla 
uusien ja kehittyvien yritysten markkinoille pääsyn esteenä. Menettely liittyy myös tiettyyn 
tekniikkaan, ja markkinat voivat reagoida yksinkertaisesti muuttamalla teknisiä prosesseja tai 
luomalla uusia liiketoimintamalleja, jotka asettuvat tämän suunnitellun luokittelumallin 
ulkopuolelle. Suodattamisen käyttö voi heikentää käyttäjien etua, koska tekijänoikeuksilla 
suojatulla sisällöllä on monia sellaisia sallittuja käyttötapoja, joiden huomioonottamiseen 
suodatustekniikat eivät välttämättä ole tarpeeksi kehittyneitä.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
alalla annetuissa direktiiveissä vahvistetaan 
korkeatasoinen suoja oikeudenhaltijoille ja 
luodaan kehys näillä oikeuksilla 
suojattujen teosten ja muun aineiston 
hyödyntämiselle. Nämä yhdenmukaistetut 
puitteet edistävät sisämarkkinoiden hyvää 
toimintaa; niillä edistetään innovointia, 
luovuutta, investointeja ja uuden sisällön 
tuottamista myös digitaalisessa 
ympäristössä. Näiden oikeudellisten 
puitteiden tarjoama suoja tukee myös 
unionin tavoitetta kunnioittaa ja edistää 
kulttuurista monimuotoisuutta ja samalla 
tuoda esiin Euroopan yhteistä 
kulttuuriperintöä. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 
artiklan 4 kohdassa edellytetään, että 
unioni ottaa kulttuuriin liittyvät 
näkökohdat huomioon toiminnassaan.

(2) Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
alalla annetuissa direktiiveissä vahvistetaan 
korkeatasoinen suoja oikeudenhaltijoille ja 
luodaan kehys näillä oikeuksilla 
suojattujen teosten ja muun aineiston 
hyödyntämiselle. Nämä yhdenmukaistetut 
puitteet edistävät aidosti yhdentyneiden 
sisämarkkinoiden hyvää toimintaa; niillä 
edistetään innovointia, luovuutta, 
investointeja ja uuden sisällön tuottamista 
myös digitaalisessa ympäristössä. Näiden 
oikeudellisten puitteiden tarjoama suoja 
tukee myös unionin tavoitetta kunnioittaa 
ja edistää kulttuurista monimuotoisuutta ja 
samalla tuoda esiin Euroopan yhteistä 
kulttuuriperintöä. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 
artiklan 4 kohdassa edellytetään, että 
unioni ottaa kulttuuriin liittyvät 
näkökohdat huomioon toiminnassaan.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Digitaalitekniikan nopea kehitys 
muuttaa jatkuvasti sitä, miten teoksia ja 
muuta aineistoa luodaan, tuotetaan, 
jaellaan ja hyödynnetään. Uusia 
liiketoimintamalleja ja uusia toimijoita 
tulee edelleen esiin. Unionin 
tekijänoikeuspuitteissa vahvistetut 
tavoitteet ja periaatteet ovat yhä päteviä. 
Oikeudellista epävarmuutta on kuitenkin 
edelleen sekä oikeudenhaltijoiden että 
käyttäjien osalta tietyistä teosten ja muun 
aineiston digitaaliympäristössä tapahtuvista 
käytöistä, rajatylittävät käytöt mukaan 
luettuina. Kuten komission tiedonannossa 
”Tavoitteena nykyaikainen, 
eurooppalaisempi 
tekijänoikeusjärjestelmä”26 kuvataan, 
joillakin aloilla on tarpeen sopeuttaa ja 
täydentää unionin nykyisiä 
tekijänoikeuspuitteita. Tässä direktiivissä 
säädetään säännöistä, joilla tiettyjä 
poikkeuksia ja rajoituksia mukautetaan 
digitaalisiin ja rajat ylittäviin 
ympäristöihin, sekä toimenpiteistä, joilla 
helpotetaan tiettyjä lisenssikäytäntöjä 
myynnistä poistuneiden teosten jakelun 
osalta ja tuetaan audiovisuaalisten teosten 
saatavuutta tilausvideoalustoilla sisällön 
laajemman saatavuuden varmistamiseksi. 
Jotta saavutettaisiin toimivat 
tekijänoikeusmarkkinat, tarvitaan lisäksi 
sääntöjä, jotka koskevat oikeuksia 
julkaisuissa, käyttäjien verkkoon 
lataamaa sisältöä tallentavien ja siihen 
pääsyn tarjoavien tietoyhteiskunnan 
palveluntarjoajien toteuttamaa teosten ja 
muun aineiston käyttöä sekä tekijöiden ja 
esiintyjien sopimusten avoimuutta.

(3) Digitaalitekniikan nopea kehitys 
muuttaa jatkuvasti sitä, miten teoksia ja 
muuta aineistoa luodaan, tuotetaan, 
jaellaan ja hyödynnetään, ja tätä koskevan 
lainsäädännön on oltava tulevaisuuden 
kannalta kestävää, jotta ei rajoiteta 
teknologian kehitystä. Uusia 
liiketoimintamalleja ja uusia toimijoita 
tulee edelleen esiin. Unionin 
tekijänoikeuspuitteissa vahvistetut 
tavoitteet ja periaatteet ovat yhä päteviä. 
Oikeudellista epävarmuutta on kuitenkin 
edelleen sekä oikeudenhaltijoiden että 
käyttäjien osalta tietyistä teosten ja muun 
aineiston digitaaliympäristössä tapahtuvista 
käytöistä, rajatylittävät käytöt mukaan 
luettuina. Kuten komission tiedonannossa 
”Tavoitteena nykyaikainen, 
eurooppalaisempi 
tekijänoikeusjärjestelmä”26 kuvataan, 
joillakin aloilla on tarpeen sopeuttaa ja 
täydentää unionin nykyisiä 
tekijänoikeuspuitteita. Tässä direktiivissä 
säädetään säännöistä, joilla tiettyjä 
poikkeuksia ja rajoituksia mukautetaan 
digitaalisiin ja rajat ylittäviin 
ympäristöihin, sekä toimenpiteistä, joilla 
helpotetaan tiettyjä lisenssikäytäntöjä 
myynnistä poistuneiden teosten jakelun 
osalta ja tuetaan audiovisuaalisten teosten 
saatavuutta tilausvideoalustoilla sisällön 
laajemman saatavuuden varmistamiseksi. 
Jotta saavutettaisiin toimivat ja 
oikeudenmukaiset tekijänoikeusmarkkinat, 
tarvitaan lisäksi sääntöjä, jotka koskevat 
tietoyhteiskunnan palveluntarjoajien 
toteuttamaa teosten ja muun aineiston 
käyttöä sekä tekijöiden ja esiintyjien 
sopimusten sekä näiden sopimusten 
mukaisten suojattujen teosten 
hyödyntämistä koskevan tilinpidon
avoimuutta.
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__________________ __________________

26 COM(2015)0626. 26 COM(2015)0626.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tämä direktiivi perustuu 
sääntöihin, jotka on vahvistettu alalla tällä 
hetkellä voimassa olevissa direktiiveissä, 
kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 96/9/EY27, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY28, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/115/EY29, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/24/EY30, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2012/28/EU31 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/26/EU32, ja sillä myös 
täydennetään näitä sääntöjä.

(4) Tämä direktiivi perustuu 
sääntöihin, jotka on vahvistettu alalla tällä 
hetkellä voimassa olevissa direktiiveissä, 
kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 96/9/EY27, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY27 a, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/29/EY28, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2006/115/EY29, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2009/24/EY30, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/28/EU31 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2014/26/EU32, ja sillä myös täydennetään 
näitä sääntöjä.

_________________ _________________

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 1996, tietokantojen 
oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 
27.3.1996, s. 20–28).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 1996, tietokantojen 
oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 
27.3.1996, s. 20–28).

27 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista (direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 
17.7.2000, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 
toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 
toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
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(EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19). (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, vuokraus- ja 
lainausoikeuksista sekä tietyistä 
tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen 
omaisuuden alalla (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 28–35).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, vuokraus- ja 
lainausoikeuksista sekä tietyistä 
tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen 
omaisuuden alalla (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 28–35).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, tietokoneohjelmien 
oikeudellisesta suojasta (EUVL L 111, 
5.5.2009, s. 16–22).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, tietokoneohjelmien 
oikeudellisesta suojasta (EUVL L 111, 
5.5.2009, s. 16–22).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/28/EU, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, orpoteosten tietyistä 
sallituista käyttötarkoituksista (EUVL L 
299, 27.10.2012, s. 5–12).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2012/28/EU, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, orpoteosten tietyistä 
sallituista käyttötarkoituksista (EUVL L 
299, 27.10.2012, s. 5–12).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien kollektiivisesta 
hallinnoinnista sekä usean valtion alueen 
kattavasta musiikkiteosten oikeuksien 
lisensioinnista verkkokäyttöä varten 
sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, 
s. 72–98).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien kollektiivisesta 
hallinnoinnista sekä usean valtion alueen 
kattavasta musiikkiteosten oikeuksien 
lisensioinnista verkkokäyttöä varten 
sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, 
s. 72–98).

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä direktiivissä vahvistetuilla 
poikkeuksilla ja rajoituksilla pyritään 
saavuttamaan oikeudenmukainen tasapaino 
yhtäältä tekijöiden ja muiden 
oikeudenhaltijoiden sekä toisaalta 
käyttäjien etujen ja oikeuksien välillä. Niitä 
voidaan soveltaa ainoastaan tiettyihin 
erikoistapauksiin, jotka eivät ole 
ristiriidassa teoksen tai muun aineiston 
tavanomaisen käytön kanssa eivätkä haittaa 
kohtuuttomasti oikeudenhaltijan 

(6) Tässä direktiivissä vahvistetuilla 
poikkeuksilla ja rajoituksilla pyritään 
saavuttamaan oikeudenmukainen tasapaino 
yhtäältä tekijöiden ja muiden 
oikeudenhaltijoiden sekä toisaalta 
käyttäjien etujen ja oikeuksien välillä. Niitä 
voidaan soveltaa ainoastaan tiettyihin 
erikoistapauksiin, jotka eivät ole 
ristiriidassa teoksen tai muun aineiston 
tavanomaisen käytön kanssa eivätkä haittaa 
kohtuuttomasti oikeudenhaltijan 
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perusteltuja etuja. perusteltuja etuja. Ne koskevat erityisesti 
koulutuksen, tietämyksen ja 
kulttuuriperinnön saantia ja ovat tämän 
vuoksi yleisen edun mukaisia.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Uusi teknologia mahdollistaa 
digitaalisessa muodossa olevan tiedon, 
kuten tekstin, äänien, kuvien tai datan, 
automaattisen laskennallisen analyysin, 
joka yleisesti tunnetaan tekstin- ja 
tiedonlouhintana. Tällainen teknologia 
antaa tutkijoille mahdollisuuden käsitellä 
suuria tietomääriä uuden tietämyksen 
hankkimiseksi ja uusien kehityssuuntausten 
tunnistamiseksi. Tekstin- ja 
tiedonlouhintateknologia on yleistä 
kaikkialla digitaalitaloudessa, mutta 
yleisesti tunnustetaan, että tekstin- ja 
tiedonlouhinta voi olla erityisen hyödyllistä 
tutkimusyhteisölle, jolloin se tukee 
innovointia. Tutkimusorganisaatiot, kuten 
korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, 
kokevat kuitenkin unionissa oikeudellista 
epävarmuutta siitä, missä määrin ne voivat 
harjoittaa sisältöä koskevaa tekstin- ja 
tiedonlouhintaa. Joissakin tapauksissa 
tekstin- ja tiedonlouhinta voi kohdistua 
tekijänoikeudella ja/tai sui generis 
tietokantaoikeudella suojattuihin toimiin, 
erityisesti kun kyseessä on kappaleiden 
valmistaminen teoksista tai muusta 
aineistosta ja/tai sisällön kopioiminen 
tietokannasta. Jos sovellettavaa poikkeusta 
tai rajoitusta ei ole, tällaisten toimien 
toteuttaminen edellyttäisi 
oikeudenhaltijoiden suostumusta. Tekstin-
ja tiedonlouhintaa voidaan myös 
harjoittaa pelkästään sellaisten tietojen tai 
datan pohjalta, jotka eivät ole 
tekijänoikeudella suojattuja, eikä 

(8) Uusi teknologia mahdollistaa 
digitaalisessa muodossa olevan tiedon, 
kuten tekstin, äänien, kuvien tai minkä 
tahansa muun datan, automaattisen 
laskennallisen analyysin, joka yleisesti 
tunnetaan tekstin- ja tiedonlouhintana. 
Tällainen teknologia antaa mahdollisuuden 
käsitellä suuria digitaalisesti tallennettuja
tietomääriä uuden tietämyksen 
hankkimiseksi ja uusien kehityssuuntausten
tunnistamiseksi. Tekstin- ja 
tiedonlouhintateknologia on yleistä 
kaikkialla digitaalitaloudessa, mutta 
yleisesti tunnustetaan, että tekstin- ja 
tiedonlouhinta voi olla erityisen hyödyllistä 
tutkimusyhteisölle, jolloin se tukee 
innovointia. Julkiset ja yksityiset toimijat 
sekä yksityishenkilöt, joilla on laillinen 
pääsy sisältöön, kokevat kuitenkin 
unionissa oikeudellista epävarmuutta siitä, 
missä määrin ne voivat harjoittaa tekstin-
ja tiedonlouhintaa. Joissakin tapauksissa 
tekstin- ja tiedonlouhinta voi kohdistua 
tekijänoikeudella ja/tai sui generis 
tietokantaoikeudella suojattuihin toimiin, 
erityisesti kun kyseessä on kappaleiden 
valmistaminen teoksista tai muusta 
aineistosta ja/tai sisällön kopioiminen 
tietokannasta. Jos sovellettavaa poikkeusta 
tai rajoitusta ei ole, tällaisten toimien 
toteuttaminen edellyttäisi 
oikeudenhaltijoiden suostumusta. 
Suostumusta ei edellytettäisi tapauksissa, 
joissa tekstin- tai tiedonlouhintaa 
harjoitetaan pelkästään sellaisten tietojen 
pohjalta, jotka eivät ole tekijänoikeudella 
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tällaisissa tapauksissa tarvita lupaa. suojattuja. Lukuoikeus merkitsee itse 
asiassa samaa kuin louhintaoikeus.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unionin lainsäädännössä on jo 
ennestään vahvistettu tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia koskevia tiettyjä 
poikkeuksia ja rajoituksia, joita voidaan 
soveltaa myös tekstin- ja 
tiedonlouhintatoimiin. Tällaiset 
poikkeukset ovat kuitenkin vapaaehtoisia, 
eivätkä ne täysin sovellu teknologian
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Kun 
sisältö on laillisesti tutkijoiden saatavilla, 
esimerkiksi julkaisun tilauksena tai 
avoimen pääsyn tarjoavana lisenssinä, 
lisenssiehdoissa voidaan kuitenkin kieltää 
tekstin- ja tiedonlouhinta. Koska 
tutkimusta tehdään yhä enemmän 
digitaalitekniikan tuella, vaarana on, että 
unionin kilpailuasema tutkimusalueena 
kärsii, ellei tekstin- ja tiedonlouhintaa 
koskevan oikeudellisen epävarmuuden 
korjaamiseksi toteuteta toimia.

(9) Unionin lainsäädännössä on jo 
ennestään vahvistettu tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia koskevia tiettyjä 
poikkeuksia ja rajoituksia, joita voidaan 
soveltaa myös tekstin- ja 
tiedonlouhintatoimiin. Tällaiset 
poikkeukset ja rajoitukset ovat kuitenkin 
vapaaehtoisia, eivätkä ne täysin sovellu 
sellaisen tekstin- ja 
tiedonlouhintateknologian käyttöön, joka 
on merkityksellistä myös muualla kuin
tieteellisessä tutkimuksessa. Kun pääsy 
sisältöön on hankittu laillisesti, esimerkiksi 
julkaisun tilauksena tai avoimen pääsyn 
tarjoavana lisenssinä, lisenssiehdoissa 
voidaan kuitenkin kieltää tekstin- ja 
tiedonlouhinta. Koska tutkimusta tehdään 
yhä enemmän digitaalitekniikan tuella, 
vaarana on, että unionin kilpailuasema 
tutkimusalueena ja eurooppalaisessa 
avoimen tieteen toimintaohjelmassa 
suunnitellut toimintalinjat kärsivät, ellei
kaikkien mahdollisten käyttäjien tekstin-
ja tiedonlouhintaa koskevan oikeudellisen 
epävarmuuden korjaamiseksi toteuteta 
toimia. Unionin lainsäädännössä on 
tunnustettava, että tekstin- ja 
tiedonlouhintaa käytetään yhä enemmän 
virallisten tutkimusorganisaatioiden 
ulkopuolella ja muihin tarkoituksiin kuin 
tieteelliseen tutkimukseen siten, että tämä 
edistää innovointia, teknologian siirtoa ja 
julkista etua.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tällaista oikeudellista 
epävarmuutta olisi korjattava säätämällä 
pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen ja myös 
oikeutta estää tietokannasta kopiointi. 
Uudella poikkeuksella ei pitäisi vaikuttaa 
nykyiseen direktiivin 2001/29/EY 5
artiklan 1 kohdassa säädettyyn pakolliseen 
poikkeukseen, joka koskee tilapäistä 
kappaleen valmistamista ja jota olisi 
edelleen sovellettava tekstin- ja 
tiedonlouhinnan menetelmiin, joihin ei 
kuulu mainitun poikkeuksen 
soveltamisalaa pidemmälle ulottuvaa 
kappaleiden valmistamista. 
Tutkimusorganisaatioiden olisi 
hyödyttävä poikkeuksesta myös silloin, 
kun ne toimivat yksityisen ja julkisen 
sektorin kumppanuushankkeissa.

(10) Tällaista oikeudellista 
epävarmuutta olisi korjattava säätämällä 
pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen ja myös 
oikeutta estää tietokannasta kopiointi. 
Toisella pakollisella poikkeuksella olisi 
annettava tutkimusorganisaatioille pääsy 
tietoon muodossa, jossa siihen voidaan 
soveltaa tekstin- ja tiedonlouhintaa.
Tutkimusorganisaatioiden olisi 
hyödyttävä poikkeuksesta myös silloin, 
kun ne toimivat yksityisen ja julkisen 
sektorin kumppanuushankkeissa, 
edellyttäen että tuotot sijoitetaan 
uudelleen tutkimukseen. Uusilla 
poikkeuksilla ei pitäisi vaikuttaa nykyiseen 
direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 
1 kohdassa säädettyyn pakolliseen 
poikkeukseen, joka koskee tilapäistä 
kappaleen valmistamista ja jota olisi 
edelleen sovellettava tekstin- ja 
tiedonlouhinnan menetelmiin, joihin ei 
kuulu mainitun poikkeuksen 
soveltamisalaa pidemmälle ulottuvaa 
kappaleiden valmistamista.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tutkimusorganisaatioihin unionissa 
kuuluu runsaasti erilaisia yksiköitä, joiden 
ensisijaisena tavoitteena on tehdä 
tieteellistä tutkimusta tai jotka tekevät 
tällaista tutkimusta koulutuspalveluiden 
tarjonnan yhteydessä. Koska tällaiset 
yksiköt ovat hyvin erilaisia, on tärkeää, että 

(11) Tutkimusorganisaatioihin unionissa 
kuuluu runsaasti erilaisia tutkimusta 
harjoittavia yksiköitä, myös julkisen 
sektorin laitoksia ja 
kulttuuriperintölaitoksia, joiden 
ensisijaisena tavoitteena on tehdä 
tieteellistä tutkimusta tai jotka tekevät 
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poikkeuksen edunsaajista vallitsee 
yhteisymmärrys. Erilaisista oikeudellisista 
muodoista ja rakenteista huolimatta 
jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioille on 
yleensä yhteistä se, että ne toimivat joko 
voittoa tavoittelemattomalta pohjalta tai 
valtion tunnustamana yleisen edun 
mukaisen tehtävän yhteydessä. Tällainen 
yleisen edun mukainen tehtävä voi 
esimerkiksi näkyä julkisena rajoituksena 
tai kansallisen lainsäädännön säännöksinä 
tai julkisten hankintasopimusten 
määräyksinä. Tämän direktiiviin 
soveltamista varten 
tutkimusorganisaatioiksi ei pitäisi katsoa 
organisaatioita, joihin kaupallisilla 
yrityksillä on ratkaiseva vaikutus, kun 
tällaiset yritykset voivat rakenteellisten 
tekijöiden, kuten osakkeenomistajien tai 
jäsenten ominaisuuksien vuoksi käyttää 
määräysvaltaa näissä organisaatioissa ja 
näin saavuttaa etuoikeutetun aseman 
tutkimustulosten saannissa.

tällaista tutkimusta koulutuspalveluiden 
tarjonnan yhteydessä. Koska tällaiset 
yksiköt ovat hyvin erilaisia, on tärkeää, että 
poikkeuksen edunsaajista vallitsee 
yhteisymmärrys. Erilaisista oikeudellisista 
muodoista ja rakenteista huolimatta 
jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioille on 
yleensä yhteistä se, että ne toimivat joko 
voittoa tavoittelemattomalta pohjalta tai 
valtion tunnustamana yleisen edun 
mukaisen tehtävän yhteydessä. Tällainen 
yleisen edun mukainen tehtävä voi 
esimerkiksi näkyä julkisena rajoituksena 
tai kansallisen lainsäädännön säännöksinä 
tai julkisten hankintasopimusten 
määräyksinä. Tämän direktiiviin 
soveltamista varten 
tutkimusorganisaatioiksi ei pitäisi katsoa 
organisaatioita, joihin kaupallisilla 
yrityksillä on ratkaiseva vaikutus, kun 
tällaiset yritykset voivat rakenteellisten
tekijöiden, kuten osakkeenomistajien tai 
jäsenten ominaisuuksien vuoksi käyttää 
määräysvaltaa näissä organisaatioissa ja 
näin saavuttaa etuoikeutetun aseman 
tutkimustulosten saannissa.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kun otetaan huomioon teosten ja 
muun aineiston saantia tai lataamista 
koskevien pyyntöjen potentiaalisesti suuri 
määrä, oikeudenhaltijoille olisi sallittava 
toimenpiteiden soveltaminen, kun on riski 
siitä, että järjestelmän tai tietokannan, jossa 
teoksia tai muuta aineistoa isännöidään, 
turvallisuus ja eheys vaarantuisivat. Näillä 
toimenpiteillä ei pitäisi ylittää sitä, mikä on 
tarpeen tavoitteen eli järjestelmän 
turvallisuuden ja eheyden varmistamisen 
saavuttamiseksi, eikä niillä saa vaarantaa 
poikkeuksen tosiasiallista soveltamista.

(12) Kun otetaan huomioon teosten ja 
muun aineiston saantia tai lataamista 
koskevien pyyntöjen potentiaalisesti suuri 
määrä, oikeudenhaltijoille olisi sallittava 
toimenpiteiden soveltaminen, kun on riski 
siitä, että järjestelmän tai tietokannan, jossa 
teoksia tai muuta aineistoa isännöidään, 
turvallisuus vaarantuisi. Näillä 
toimenpiteillä ei pitäisi ylittää sitä, mikä on 
tarpeen, oikeasuhteista ja tehokasta
tavoitteen eli järjestelmän turvallisuuden 
varmistamisen saavuttamiseksi, eikä niillä 
saa vaarantaa poikkeuksen tosiasiallista 
soveltamista tai estää tutkimustulosten 
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uusittavuutta.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tekstin- ja tiedonlouhinnan 
prosessi käsittää suojattujen teosten ja 
muun aineiston merkittävän lataamisen. 
Tämän vuoksi sisällön tallentaminen ja 
kopioiminen olisi rajoitettava tiukasti 
siihen, mikä on tarpeen tulosten 
tarkistamiseksi. Mahdollisesti tallennetut 
kopiot olisi poistettava kohtuullisen 
ajanjakson kuluttua muun kuin 
poikkeuksen kattaman käytön 
välttämiseksi.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 
3 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat säätää poikkeuksista tai rajoituksista 
kappaleen valmistamista koskevaan 
oikeuteen, oikeuteen välittää yleisölle ja 
oikeuteen saattaa yleisön saataviin muun 
muassa yksinomaan opetuksen 
havainnollistamiseksi. Lisäksi direktiivin 
96/9/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
ja 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
b alakohdassa sallitaan tietokannan käyttö 
ja sen sisällön olennaisen osan kopiointi tai 
uudelleenkäyttö opetuksen 
havainnollistamiseksi. Näiden poikkeusten 
tai rajoitusten soveltamisala on 
digitaalisten käyttöjen osalta epäselvä. Ei 
myöskään ole selvyyttä siitä, 
sovellettaisiinko näitä poikkeuksia tai 
rajoituksia, kun opetusta tarjotaan verkossa 

(14) Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 
3 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat säätää poikkeuksista tai rajoituksista 
kappaleen valmistamista koskevaan 
oikeuteen, oikeuteen välittää yleisölle ja 
oikeuteen saattaa yleisön saataviin muun 
muassa yksinomaan opetuksen 
havainnollistamiseksi. Lisäksi direktiivin 
96/9/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
ja 9 artiklan ensimmäisen kohdan 
b alakohdassa sallitaan tietokannan käyttö 
ja sen sisällön olennaisen osan kopiointi tai 
uudelleenkäyttö opetuksen 
havainnollistamiseksi. Ei myöskään ole 
selvyyttä siitä, sovellettaisiinko näitä 
poikkeuksia tai rajoituksia, kun opetusta 
tarjotaan verkossa ja näin ollen 
etätoimintana. Nykyisissä puitteissa ei 
myöskään säädetä rajatylittävästä 
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ja näin ollen etätoimintana. Nykyisissä 
puitteissa ei myöskään säädetä
rajatylittävästä vaikutuksesta. Tilanne voi 
haitata digitaalisesti tuetun 
opetustoiminnan ja etäoppimisen 
kehittymistä. Tämän vuoksi on tarpeen 
ottaa käyttöön uusi pakollinen poikkeus tai 
rajoitus, jotta varmistetaan, että 
oppilaitokset voivat nauttia täydestä 
oikeusvarmuudesta käyttäessään teoksia 
tai muuta aineistoa digitaalisessa
opetustoiminnassa, myös verkossa ja 
rajojen yli.

vaikutuksesta. Tilanne voi haitata 
digitaalisesti tuetun opetustoiminnan ja 
etäoppimisen kehittymistä. Tämän vuoksi 
on tarpeen ottaa käyttöön uusi pakollinen 
poikkeus tai rajoitus, jotta varmistetaan
täysi oikeusvarmuus käytettäessä teoksia 
tai muuta aineistoa kaikessa
opetustoiminnassa, myös verkossa ja 
rajojen yli.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Etäoppiminen ja rajatylittävät 
koulutusohjelmat ovat kehittyneet 
pisimmälle korkea-asteen koulutuksessa, 
mutta digitaalisia työkaluja ja resursseja 
käytetään yhä enemmän kaikilla 
koulutuksen tasoilla, erityisesti 
oppimiskokemuksen parantamiseksi ja 
rikastuttamiseksi. Tässä direktiivissä 
säädetty poikkeus tai rajoitus hyödyttäisi 
näin ollen kaikkia alemman ja ylemmän 
perusasteen, ammattikoulutuksen ja 
korkea-asteen oppilaitoksia siinä määrin 
kuin ne harjoittavat koulutustoimintaa ei-
kaupallisiin tarkoituksiin. Oppilaitoksen 
organisaatiorakenne ja rahoitustapa eivät 
ole ratkaisevia tekijöitä, kun määritetään 
sen toiminnan ei-kaupallista luonnetta.

(15) Etäoppiminen, verkko-oppiminen
ja rajatylittävät koulutusohjelmat ovat 
kehittyneet pisimmälle korkea-asteen 
koulutuksessa, mutta digitaalisia työkaluja 
ja resursseja käytetään yhä enemmän 
kaikilla koulutuksen tasoilla, erityisesti 
oppimiskokemuksen parantamiseksi ja 
rikastuttamiseksi. Tässä direktiivissä 
säädetty poikkeus tai rajoitus hyödyttäisi 
näin ollen kaikkea koulutustoimintaa ja 
kaikkia oppilaitoksia, myös alemman ja 
ylemmän perusasteen, ammattikoulutuksen 
ja korkea-asteen oppilaitoksia, sekä 
opetustoimintaan osallistuvia 
organisaatioita, myös jäsenvaltion 
tunnustamaa epävirallista koulutusta tai 
arkioppimista tarjoavia organisaatioita, 
siinä määrin kuin ne harjoittavat 
koulutustoimintaa ei-kaupallisiin 
tarkoituksiin. Eurooppalaisen 
koulutusyhteistyön strategisista puitteista 
(ET 2020) 12 päivänä toukokuuta 2009 
annettujen neuvoston päätelmien 
mukaisesti olisi tunnustettava 
epävirallisen koulutuksen ja 
arkioppimisen panos virallisen 
koulutuksen rinnalla ja sitä olisi 
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kehitettävä unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Oppilaitoksen 
organisaatiorakenne ja rahoitustapa eivät 
ole ratkaisevia tekijöitä, kun määritetään 
sen toiminnan ei-kaupallista luonnetta.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Poikkeuksen tai rajoituksen piiriin 
olisi sisällytettävä teosten ja muun 
aineiston digitaaliset käytöt, kuten teoksen 
osien tai kopioiden käyttö opetuksen 
tukena, sen rikastuttajana tai täydentäjänä, 
myös oppimisen oheistoiminnassa. Teosten 
tai muun aineiston käytön poikkeuksen tai 
rajoituksen nojalla pitäisi tapahtua 
ainoastaan oppilaitosten vastuulla 
järjestetyn opetus- ja oppimistoiminnan 
yhteydessä, myös kokeiden aikana, ja se 
olisi rajattava siihen mikä on tarpeen 
tällaista toimintaa varten. Poikkeuksen tai 
rajoituksen olisi katettava sekä digitaalisin 
keinoin tapahtuvat käytöt
luokkahuoneessa että verkkokäytöt 
oppilaitoksen suojatussa sähköisessä 
verkoissa, joihin pääsy olisi suojattava, 
erityisesti tunnistusproseduureilla. 
Poikkeuksen tai rajoituksen olisi 
ymmärrettävä kattavan vammaisten 
erityiset esteettömyystarpeet opetuksen 
havainnollistamisen yhteydessä.

(16) Poikkeuksen tai rajoituksen piiriin 
olisi sisällytettävä teosten ja muun 
aineiston kaikenlainen digitaalinen ja 
muunlainen käyttö, kuten teoksen osien tai 
kopioiden käyttö opetuksen tukena, sen 
rikastuttajana tai täydentäjänä, myös 
oppimisen oheistoiminnassa. Ilmaisun 
”opetuksen havainnollistaminen” 
katsotaan tavallisesti merkitsevän sitä, 
että teosta voidaan käyttää esimerkkien 
esittämiseen ja opetuksen selittämiseen tai 
tukemiseen. Teosten tai muun aineiston 
käytön poikkeuksen tai rajoituksen nojalla 
pitäisi tapahtua ainoastaan opetus- ja 
oppimistoiminnan yhteydessä, myös 
kokeiden aikana, ja se olisi rajattava siihen 
mikä on tarpeen tällaista toimintaa varten. 
Poikkeuksen tai rajoituksen olisi katettava 
sekä käyttö verkon ulkopuolella, kuten
luokkahuoneessa tai organisaatioissa, 
kuten kirjastoissa tai muissa 
opetustoimintaan osallistuvissa 
kulttuuriperintölaitoksissa, että 
verkkokäytöt oppilaitoksen suojatussa 
sähköisessä verkoissa, joihin pääsy olisi 
suojattava, erityisesti 
tunnistusproseduureilla. Poikkeuksen tai 
rajoituksen olisi ymmärrettävä kattavan 
vammaisten erityiset esteettömyystarpeet 
opetuksen havainnollistamisen yhteydessä.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Useissa jäsenvaltioissa on teosten ja 
muun aineiston opetuskäyttöjen 
helpottamiseksi käytössä erilaisia 
järjestelyjä, jotka perustuvat direktiivissä 
2001/29/EY säädetyn poikkeuksen 
täytäntöönpanoon tai muita käyttöjä 
kattaviin lisenssisopimuksiin. Tällaiset 
järjestelyt on yleensä suunniteltu ottaen 
huomioon oppilaitosten ja koulutuksen eri 
tasojen tarpeet. Vaikka onkin olennaisen 
tärkeää yhdenmukaistaa uuden pakollisen 
poikkeuksen tai rajoituksen soveltamisala 
digitaalisten käyttöjen ja rajatylittävän 
opetustoiminnan osalta, täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt voivat 
erota jäsenvaltiosta toiseen siinä määrin 
kuin tämä ei haittaa poikkeuksen tai 
rajoituksen tosiasiallista soveltamista tai 
rajatylittäviä käyttöjä. Tämän ansiosta 
jäsenvaltioiden pitäisi voida hyödyntää 
nykyisten kansallisella tasolla tehtyjen 
järjestelyjen tarjoamaa perustaa. 
Jäsenvaltiot voisivat erityisesti päättää, että 
poikkeuksen tai rajoituksen täysimittaisen 
tai osittaisen soveltamisen edellytyksenä 
on sellaisten soveltuvien lisenssien 
saatavuus, jotka vähintään kattavat samat 
käytöt kuin tämän poikkeuksen nojalla 
sallitut käytöt. Tällä järjestelyllä 
asetettaisiin esimerkiksi etusijalle sellaisen 
aineiston lisenssit, joka on ensisijaisesti 
tarkoitettu koulutusmarkkinoille. Jotta 
estettäisiin oikeudellisen epävarmuuden 
syntyminen tai oppilaitosten hallinnollisen 
taakan lisääntyminen tällaisen järjestelyn 
seurauksena, tätä toimintatapaa käyttävien 
jäsenvaltioiden olisi toteuttava käytännön 
toimia sen varmistamiseksi, että 
lisenssijärjestelmät, joilla mahdollistetaan 
teosten ja muun aineiston digitaalinen 
käyttö opetuksen havainnollistamiseksi, 
ovat helposti saatavilla ja oppilaitokset 

(17) Useissa jäsenvaltioissa on teosten ja 
muun aineiston vähintäänkin lyhyiden 
osien tai otteiden opetuskäyttöjen 
helpottamiseksi käytössä erilaisia 
järjestelyjä, jotka perustuvat direktiivissä 
2001/29/EY säädetyn poikkeuksen 
täytäntöönpanoon tai laajennettuihin 
kollektiivisiin lisenssisopimuksiin. 
Tällaiset järjestelyt on yleensä suunniteltu 
ottaen huomioon unionin tason 
vapaaehtoisia poikkeuksia koskevan 
suljetun luettelon rajoitukset sekä 
oppilaitosten ja koulutuksen eri tasojen 
tarpeet. Vaikka onkin olennaisen tärkeää 
yhdenmukaistaa uuden pakollisen 
poikkeuksen tai rajoituksen soveltamisala 
verkossa ja sen ulkopuolella tapahtuvien
käyttöjen ja erityisesti rajatylittävän 
opetustoiminnan osalta, täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt voivat 
erota jäsenvaltiosta toiseen siinä määrin 
kuin tämä ei haittaa poikkeuksen tai 
rajoituksen tosiasiallista soveltamista tai 
rajatylittäviä käyttöjä. Tämän ansiosta 
jäsenvaltioiden pitäisi voida hyödyntää 
nykyisten kansallisella tasolla tehtyjen 
järjestelyjen tarjoamaa perustaa. 
Jäsenvaltiot voisivat erityisesti päättää, että 
poikkeuksen tai rajoituksen täysimittaisen 
tai osittaisen soveltamisen edellytyksenä 
on sellaisten soveltuvien lisenssien 
saatavuus, jotka vähintään kattavat samat 
käytöt kuin tämän poikkeuksen nojalla 
sallitut käytöt. Kaikki muut 
korvausmekanismit olisi rajoitettava 
tapauksiin, joissa on oikeudenhaltijoiden 
perusteltuihin etuihin kohdistuvan 
kohtuuttoman haitan riski. Kyseisissä 
tapauksissa jäsenvaltioiden olisi voitava 
vaatia korvausta tämän poikkeuksen 
mukaisesti toteutetuista käytöistä. Tällä 
järjestelyllä asetettaisiin esimerkiksi 
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ovat tietoisia tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

etusijalle sellaisen aineiston lisenssit, joka 
on ensisijaisesti tarkoitettu 
koulutusmarkkinoille. Jotta estettäisiin 
oikeudellisen epävarmuuden syntyminen 
tai oppilaitosten hallinnollisen taakan 
lisääntyminen tällaisen järjestelyn 
seurauksena, tätä toimintatapaa käyttävien 
jäsenvaltioiden olisi toteuttava käytännön 
toimia sen varmistamiseksi, että 
lisenssijärjestelmät, joilla mahdollistetaan 
teosten ja muun aineiston digitaalinen 
käyttö opetuksen havainnollistamiseksi, 
ovat helposti saatavilla ja kohtuuhintaisia, 
ne kattavat kaikki poikkeuksella sallitut 
käytöt ja oppilaitokset ovat tietoisia 
tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Säilyttämistoimi voi edellyttää 
kappaleen valmistamista 
kulttuuriperintölaitoksen kokoelmiin 
kuuluvasta teoksesta tai muusta aineistosta 
ja näin ollen asianomaisten 
oikeudenhaltijoiden antamaa lupaa. 
Kulttuuriperintölaitokset toimivat 
kokoelmiensa säilyttämiseksi tuleville 
sukupolville. Digitaalitekniikka tarjoaa 
uusia välineitä näihin kokoelmiin 
kuuluvan perinnön säilyttämiseksi mutta 
luo myös uusia haasteita. Näiden uusien 
haasteiden myötä on tarpeen sopeuttaa 
nykyisiä lainsäädäntöpuitteita säätämällä 
pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen, jotta 
mahdollistetaan tällaiset 
säilyttämistoimet.

(18) Säilyttämistoimi voi edellyttää 
kappaleen valmistamista 
kulttuuriperintölaitoksen kokoelmiin 
kuuluvasta teoksesta tai muusta aineistosta 
ja näin ollen asianomaisten 
oikeudenhaltijoiden antamaa lupaa. 
Kulttuuriperintölaitokset toimivat 
kulttuuriperinnön säilyttämiseksi tuleville 
sukupolville. Digitaalitekniikka tarjoaa 
uusia välineitä kulttuuriperintölaitosten
kokoelmiin kuuluvan perinnön 
säilyttämiseksi mutta luo myös uusia 
haasteita. Yksi tällainen haaste on 
sellaisten teosten järjestelmällinen 
kerääminen ja säilyttäminen, joita ei alun 
perin julkaista perinteisessä analogisessa 
muodossa vaan jotka on luotu alun perin 
digitaalisessa muodossa. Vaikka 
kustantajilla on jäsenvaltioissa tavallisesti 
velvoite toimittaa kappale jokaisesta 
julkaistusta teoksesta tiettyyn 
kulttuuriperintölaitokseen arkistoitavaksi, 
velvoitetta ei usein sovelleta alun perin 
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digitaalisessa muodossa luotuihin 
teoksiin. Tekijöiden tai kustantajien alun 
perin digitaalisessa muodossa luotujen 
teosten kappaleita koskevien säännösten 
puuttuessa kulttuuriperintölaitosten olisi 
sallittava valmistaa omasta aloitteestaan 
kappaleita alun perin digitaalisessa 
muodossa luoduista teoksista aina, kun ne 
ovat vapaasti saatavilla internetissä, 
niiden lisäämiseksi pysyviin kokoelmiinsa. 
Kulttuuriperintölaitokset valmistavat 
myös kappaleita sisäisesti hyvin 
monenlaisiin tarkoituksiin, jotka liittyvät 
esimerkiksi vakuutuksiin, oikeuksien 
hankkimiseen ja lainoihin. Näiden
mahdollisten uusien haasteiden myötä on 
tarpeen sopeuttaa nykyisiä 
lainsäädäntöpuitteita säätämällä 
pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tämän direktiivin soveltamiseksi 
teosten ja muun aineiston olisi katsottava 
kuuluvan pysyvästi 
kulttuuriperintölaitoksen kokoelmiin, kun 
kulttuuriperintölaitos omistaa ja pitää
pysyvästi hallussaan sen kappaleita, 
esimerkiksi omistuksen siirron tai 
lisenssisopimusten seurauksena.

(21) Tämän direktiivin soveltamiseksi 
teosten ja muun aineiston olisi katsottava 
kuuluvan pysyvästi 
kulttuuriperintölaitoksen kokoelmiin, kun 
kulttuuriperintölaitos tai oppilaitos omistaa 
tai pitää hallussaan pitkäaikaisella lainalla 
tai pysyvästi sen kappaleita, esimerkiksi 
omistuksen siirron tai lisenssisopimusten 
seurauksena.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Vapaa ja moniarvoinen lehdistö on 
olennaisen tärkeä laadukkaan journalismin 

(31) Vapaa ja moniarvoinen lehdistö on 
olennaisen tärkeä laadukkaan journalismin 
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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.

ja kansalaisten tiedonsaannin turvaaja. Se 
antaa perustavanlaatuisen panoksen 
julkiselle keskustelulle ja demokraattisen 
yhteiskunnan hyvälle toiminnalle. Kun 
siirrytään painotuotteista digitaalisiin 
julkaisuihin, lehtikustantajat, jotka ovat 
tehneet suuria investointeja sisällön 
digitointiin, kohtaavat kuitenkin ongelmia 
lisensoidessaan julkaisujensa 
verkkokäyttöä ja pyrkiessään saamaan 
investointinsa kustannuksia takaisin. Tämä 
johtuu pääasiassa siitä, että tietyt uutisten 
koontipalvelut ja hakukoneet käyttävät 
lehtikustantajien sisältöä tekemättä 
lisenssisopimuksia ja ilman 
oikeudenmukaisia korvauksia. 
Digitaaliset alustat, kuten uudet 
koontipalvelut ja hakukoneet, ovat 
kehittäneet toimintaansa lehtikustantajien 
investointien pohjalta luomalla sisältöä 
osallistumatta sen kehittämiseen. Tämä 
muodostaa vakavan uhan toimittajien 
työllistymiselle ja oikeudenmukaisille 
korvauksille sekä tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden tulevaisuudelle. Kun 
lehtikustantajia ei ole tunnustettu 
oikeudenhaltijoiksi, lisensointi ja 
täytäntöönpano on digitaaliympäristössä 
usein monimutkaista ja tehotonta.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

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 

(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 
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lähioikeuksia lehtijulkaisujen kappaleen 
valmistamista ja yleisön saataviin 
saattamista varten digitaalisten käyttöjen 
osalta.

lähioikeuksia lehtijulkaisujen kappaleen 
valmistamista ja yleisön saataviin 
saattamista varten painettujen ja 
digitaalisten käyttöjen osalta.

Perustelu

Koska kustantajat investoivat sekä painettuihin julkaisuihin että digitaalisiin muotoihin, 
niiden oikeuksien olisi vastattava tätä todellisuutta, kuten jo tapahtuu muiden 
sisällöntuottajien osalta nykyisen direktiivin 2001/29/EY nojalla.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti 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 laskennalliseen viittaus- tai 
indeksointijärjestelmään, kuten 
hyperlinkittämiseen.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti 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 olla sama soveltamisala 
kuin direktiivissä 2001/29/EY säädetyillä 
kappaleen valmistamista ja yleisön 
saataviin saattamista koskevilla oikeuksilla 
sekä direktiivissä 2006/115/EY säädetyillä 
vuokrausta, lainausta ja levitystä
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.

Tarkistus 21

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. 

(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. 
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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.

Tämän tilanteen huomioon ottamiseksi ja 
kaikkien asianomaisten osapuolten 
oikeusvarmuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi määrättävä, 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.

Tarkistus 22

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.

(37) Digitaalitekniikan kehitys on 
luonut uusia liiketoimintamalleja ja 
vahvistanut internetin merkitystä 
tekijänoikeudella suojatun sisällön 
jakelun tärkeimpinä markkinoina.
Verkkopalvelut, jotka antavat käyttäjille 
mahdollisuuden ladata teoksia ja tarjota 
ne yleisön käyttöön, ovat vuosien mittaan 
menestyneet, ja niistä on tullut tärkeitä
verkkosisällön saannin lähteitä, jotka 
mahdollistavat sisällön 
monimuotoisuuden ja sen vaivattoman 
saannin, mutta ne ovat myös luoneet 
haasteita, kun tekijänoikeudella suojattua 
sisältöä ladataan ilman 
oikeudenhaltijoiden etukäteen antamaa 
lupaa.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Luovaa sisältöä kulutetaan 
nykyään enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin. Tätä helpottavat 
verkkoalustat ja yhdistämispalvelut. Ne 
ovat keino laajentaa kulttuuriteosten ja 
luovien teosten saatavuutta, ja ne 
tarjoavat kulttuurialalle ja luoville 
toimialoille runsaasti mahdollisuuksia 
uusien liiketoimintamallien 
kehittämiseen. Tämä kulutuksen 
lisääntyminen ei kuitenkaan ole lisännyt 
vastaavasti tekijöiden ja taiteilijoiden 
tuloja. Yksi tähän johtaneista syistä voi 
olla näiden verkkopalvelujen epäselvä 
asema sähköisestä kaupankäynnistä 
annetussa lainsäädännössä. Olisi 
pohdittava, miten tässä prosessissa 
voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
kaikkien asianosaisten osapuolten 
huomioon ottamista, taiteilijat ja käyttäjät 
mukaan luettuina, ja on tärkeää taata 
avoimuus ja tasavertaiset 
toimintaedellytykset. Komission olisi 
laadittava ohjeita välittäjän vastuuta 
koskevan kehyksen toteuttamisesta, jotta 
verkkoalustat voisivat noudattaa 
velvoitteitaan ja vastuuta koskevia 
sääntöjä ja jotta voitaisiin parantaa 
oikeusvarmuutta ja lisätä käyttäjien 
luottamusta.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun tietoyhteiskunnan palveluiden 
tarjoajat tallentavat käyttäjiensä verkkoon 

Kun tietoyhteiskunnan palveluiden 
tarjoajat tarjoavat käyttäjille 
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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.

sisällöntallennuspalveluja ja tarjoavat 
yleisölle pääsyn sisältöön ja kun 
tällaisessa toiminnassa on kyse yleisölle 
välittämisestä eikä se ole luonteeltaan
ainoastaan teknistä, automaattista ja 
passiivista, niiden olisi tehtävä 
oikeudenhaltijoiden kanssa 
lisenssisopimuksia, kun kyse on 
tekijänoikeudella suojatuista teoksista tai 
muusta aineistosta, elleivät ne ole 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/31/EY34 säädettyjen 
vastuuta koskevien poikkeusten 
vaatimusten mukaisia.

__________________ __________________

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).

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).

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 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.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta varmistettaisiin mahdollisten Jotta varmistettaisiin mahdollisten 



AD\1127172FI.docx 25/52 PE599.682v02-00

FI

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.

lisenssisopimusten toiminta, 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien, 
jotka osallistuvat aktiivisesti ja suoraan 
käyttäjien toimiin teosten verkkoon 
lataamiseksi, saattamiseksi yleisön 
saataviin ja edistämiseksi, olisi 
toteutettava asianmukaiset ja oikeasuhteiset 
toimenpiteet teosten tai muun aineiston 
suojan varmistamiseksi. Tällaisissa 
toimenpiteissä olisi noudatettava 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, 
eikä niillä saisi asettaa tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoajille yleistä velvoitetta 
valvoa siirtämiään tai tallentamiaan 
tietoja direktiivin 2000/31/EY 
15 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Tällaisten toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi on erittäin 
tärkeää, että tietoyhteiskunnan 
palveluntarjoajat ja oikeudenhaltijat 
tekevät yhteistyötä. Oikeudenhaltijoiden 
olisi yksilöitävä täsmällisesti 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajille 
teokset tai muu aineisto, joihin ne 
katsovat niillä olevan oikeuksia 
tekijänoikeuden nojalla. 
Oikeudenhaltijoilla olisi edelleen oltava 
vastuu kolmansien osapuolten esittämistä 
vaatimuksista, jotka koskevat heidän 
omikseen yksilöimien teosten käyttöä 
tietoyhteiskunnan palveluntarjoajan 
kanssa mahdollisesti tehdyn sopimuksen 
täytäntöönpanon yhteydessä.
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Tarkistus 28

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.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Tietyt oikeudenhaltijat, kuten 
tekijät ja esiintyjät, tarvitsevat tietoja 
arvioidakseen unionin lainsäädännön 
nojalla yhdenmukaistettujen oikeuksiensa 
taloudellista arvoa. Tämä koskee erityisesti 
tapauksia, joissa tällaiset oikeudenhaltijat 
myöntävät lisenssin tai siirtävät oikeudet 
korvausta vastaan. Koska tekijät ja 

(40) Tietyt oikeudenhaltijat, kuten 
tekijät ja esiintyjät, tarvitsevat tietoja 
arvioidakseen unionin lainsäädännön 
nojalla yhdenmukaistettujen oikeuksiensa 
taloudellista arvoa. Tämä koskee erityisesti 
tapauksia, joissa tällaiset oikeudenhaltijat 
myöntävät lisenssin tai siirtävät oikeudet 
korvausta vastaan. Koska tekijät ja 
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esiintyjät ovat yleensä lisenssejä 
myöntäessään tai oikeuksia siirtäessään 
heikommassa sopimusasemassa, he 
tarvitsevat tietoja arvioidakseen 
oikeuksiensa pysyvää taloudellista arvoa 
lisenssistä tai siirrosta saatuun korvaukseen 
verrattuna, mutta kohtaavat usein 
puutteellista avoimuutta. Tämän vuoksi on 
tekijöiden ja esiintyjien korvauksia 
hallinnoivan järjestelmän avoimuuden ja 
tasapainon kannalta tärkeää, että heidän 
sopimuskumppaninsa tai 
oikeudenomistajansa jakavat asianmukaista 
tietoa.

esiintyjät ovat lisenssejä myöntäessään tai 
oikeuksia siirtäessään heikommassa 
sopimusasemassa, he tarvitsevat
täsmällisiä tietoja arvioidakseen 
oikeuksiensa pysyvää taloudellista arvoa 
lisenssistä tai siirrosta saatuun korvaukseen 
verrattuna, mutta kohtaavat usein 
puutteellista avoimuutta. Tämän vuoksi on 
tekijöiden ja esiintyjien korvauksia 
hallinnoivan järjestelmän avoimuuden ja 
tasapainon kannalta tärkeää, että heidän 
välittömät sopimuskumppaninsa tai 
oikeudenomistajansa jakavat säännöllisesti
asianmukaista tietoa. Raportointi- ja 
avoimuusvelvoitteen olisi seurattava 
teosta kaikissa käytöissä ja yli rajojen.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Avoimuutta koskevien 
velvoitteiden täytäntöönpanon yhteydessä 
olisi otettava huomioon eri sisältöaloihin 
sekä kunkin alan tekijöiden ja esiintyjien 
oikeuksiin liittyvät erityispiirteet. 
Jäsenvaltioiden olisi kuultava kaikkia 
merkittäviä sidosryhmiä, sillä näin 
tuettaisiin alakohtaisten vaatimusten 
määrittelyä. Keskitettyjä 
sopimusneuvotteluja olisi harkittava 
vaihtoehtona, jotta eri sidosryhmien välille 
saadaan sopimus avoimuudesta. Nykyisten 
raportointikäytäntöjen sopeuttamiseksi 
avoimuusvelvoitteisiin olisi säädettävä 
siirtymäkaudesta. Avoimuusvelvoitteita ei 
tarvitse soveltaa 
yhteishallinnointiorganisaatioiden kanssa 
tehtyihin sopimuksiin, sillä niitä koskevat 
jo direktiivin 2014/26/EU mukaiset 
avoimuusvelvoitteet.

(41) Avoimuutta koskevien 
velvoitteiden täytäntöönpanon yhteydessä 
olisi otettava huomioon eri sisältöaloihin 
sekä kunkin alan tekijöiden ja esiintyjien 
oikeuksiin liittyvät erityispiirteet samoin 
kuin tekijöiden tai esiintyjien panoksen 
merkittävyys teoksen tai esityksen 
kokonaisuuden kannalta. Jäsenvaltioiden 
olisi kuultava kaikkia merkittäviä 
sidosryhmiä, sillä näin tuettaisiin 
alakohtaisten vaatimusten määrittelyä ja 
vakiomuotoisia raportointimalleja ja -
menettelyjä. Keskitettyjä 
sopimusneuvotteluja olisi harkittava 
vaihtoehtona, jotta eri sidosryhmien välille 
saadaan sopimus avoimuudesta. Nykyisten 
raportointikäytäntöjen sopeuttamiseksi 
avoimuusvelvoitteisiin olisi säädettävä 
siirtymäkaudesta. Avoimuusvelvoitteita ei 
tarvitse soveltaa 
yhteishallinnointiorganisaatioiden kanssa 
tehtyihin sopimuksiin, siltä osin kuin niitä 
koskevat jo direktiivin 2014/26/EU 
mukaiset täysin vastaavat



PE599.682v02-00 28/52 AD\1127172FI.docx

FI

avoimuusvelvoitteet.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Tietyt unionin tasolla 
yhdenmukaistettujen oikeuksien 
hyödyntämistä koskevat sopimukset ovat 
pitkäaikaisia, jolloin tekijöille ja esiintyjille 
ei juurikaan jää mahdollisuuksia neuvotella 
niitä uudelleen sopimuskumppaniensa tai 
oikeudenomistajiensa kanssa. Tämän 
vuoksi ja rajoittamatta jäsenvaltioissa 
sopimuksiin sovellettavaa lainsäädäntöä 
käytössä pitäisi olla korvauksen 
sopeuttamisjärjestely niitä tapauksia 
varten, joissa alun perin lisenssin tai 
oikeuden siirron nojalla sovittu korvaus on 
suhteettoman pieni verrattuna saataviin 
tuloihin ja teoksen hyödyntämisestä tai 
esityksen tallentamisesta saataviin etuihin, 
myös tällä direktiivillä varmistetun 
avoimuuden kannalta. Tilannearviossa olisi 
otettava huomioon kunkin tapauksen 
erityisolosuhteet sekä eri sisältöalojen 
erityispiirteet ja käytännöt. Jos osapuolet 
eivät pääse sopimukseen korvauksen 
sopeuttamisesta, tekijän tai esiintyjän 
pitäisi voida esittää vaateensa 
tuomioistuimessa tai toimivaltaisessa 
viranomaisessa.

(42) Useimmat unionin tasolla 
yhdenmukaistettujen oikeuksien 
hyödyntämistä koskevat sopimukset ovat 
pitkäaikaisia, jolloin tekijöille ja esiintyjille 
ei juurikaan jää mahdollisuuksia neuvotella 
niitä uudelleen sopimuskumppaniensa tai 
oikeudenomistajiensa kanssa. Tämän 
vuoksi ja rajoittamatta jäsenvaltioissa 
sopimuksiin sovellettavaa lainsäädäntöä 
käytössä pitäisi olla korvauksen 
sopeuttamisjärjestely niitä 
odottamattomaan menestykseen liittyviä 
tapauksia varten, joissa alun perin lisenssin 
tai oikeuden siirron nojalla sovittu korvaus 
on suhteettoman pieni verrattuna teoksen 
hyödyntämisestä tai esityksen 
tallentamisesta saataviin välittömiin ja 
välillisiin nettotuloihin, myös tällä 
direktiivillä varmistetun avoimuuden 
kannalta. Tilannearviossa olisi otettava 
huomioon kunkin tapauksen 
erityisolosuhteet sekä eri sisältöalojen 
erityispiirteet ja käytännöt. 
Kohtuuttomuutta arvioitaessa olisi 
otettava huomioon kunkin tapauksen 
asianmukaiset olosuhteet, mukaan lukien 
tekijällä tai esittäjällä teoksen tai 
esityksen kokonaisuudessa olevan 
panoksen luonne ja merkittävyys. Jos 
osapuolet eivät pääse sopimukseen 
korvauksen sopeuttamisesta, tekijän tai 
esiintyjän pitäisi voida esittää vaateensa 
tuomioistuimessa tai toimivaltaisessa 
viranomaisessa.
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Tekijät ja esiintyjät ovat usein 
haluttomia vaatimaan oikeuksiaan 
sopimuskumppaneilta tuomioistuimessa. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän vuoksi 
säädettävä vaihtoehtoisesta 
riitojenratkaisumenettelystä, jolla 
käsitellään avoimuusvelvoitteeseen ja 
sopimusten sopeuttamisjärjestelyyn 
liittyviä vaateita.

(43) Tekijät ja esiintyjät ovat usein 
haluttomia tai kyvyttömiä vaatimaan 
oikeuksiaan sopimuskumppaneilta 
tuomioistuimessa. Jäsenvaltioiden olisi 
tämän vuoksi säädettävä tehokkaasta 
vaihtoehtoisesta 
riitojenratkaisumenettelystä, jolla 
käsitellään avoimuusvelvoitteeseen ja 
sopimusten sopeuttamisjärjestelyyn 
liittyviä vaateita. Olisi myös oltava 
mahdollista sopia riitojenratkaisusta 
kollektiivisissa sopimuksissa.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lukuun ottamatta 6 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia tällä direktiivillä ei 
muuteta alalla voimassa olevia direktiivejä, 
erityisesti direktiivejä 96/9/EY, 
2001/29/EY, 2006/115/EY, 2009/24/EY, 
2012/28/EU ja 2014/26/EU, eikä sillä ole 
mitään vaikutusta niissä vahvistettuihin 
sääntöihin.

2. Lukuun ottamatta 6 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia tällä direktiivillä ei 
muuteta alalla voimassa olevia direktiivejä, 
erityisesti direktiivejä 96/9/EY, 
2000/31/EY, 2001/29/EY, 2006/115/EY, 
2009/24/EY, 2012/28/EU ja 2014/26/EU, 
eikä sillä ole mitään vaikutusta niissä 
vahvistettuihin sääntöihin.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) ’oppilaitoksella’ koulua, toisen 
asteen oppilaitosta, yliopistoa tai mitä 
tahansa muuta organisaatiota, jonka 
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ensisijaisena tavoitteena on tarjota 
koulutuspalveluja

(a) voittoa tavoittelemattomasti tai 
sijoittamalla kaikki tuotot uudelleen 
kyseiseen palvelun tarjoamiseen; tai

(b) toteuttamalla jäsenvaltion 
tunnustamaa yleishyödyllistä tehtävää.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’tekstin- ja tiedonlouhinnalla’ 
kaikkia automaattisia analyysimenetelmiä, 
joilla pyritään analysoimaan 
digitaalimuotoista tekstiä ja dataa tiedon, 
kuten mallien, suuntausten tai 
korrelaatioiden, tuottamiseksi;

(2) ’tekstin- ja tiedonlouhinnalla’ 
kaikkia automaattisia tai laskennallisia 
analyysimenetelmiä, joilla pyritään 
analysoimaan digitaalimuotoista tekstiä ja 
dataa tai muuta aineistoa tiedon, muun 
muassa mallien, suuntausten tai 
korrelaatioiden, tuottamiseksi;

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’kulttuuriperintölaitoksilla’ yleistä 
kirjastoa tai museota, arkistoa tai elokuva-
tai ääniteperintölaitosta;

(3) ’kulttuuriperintölaitoksilla’ yleistä 
kirjastoa tai museota, galleriaa, 
oppilaitosta, arkistoa tai elokuva- tai 
ääniteperintölaitosta tai julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiota;
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) ’käyttäjien tuottamalla sisällöllä’ 
kuvaa, ääntä sisältävää tai ääntä 
sisältämätöntä liikkuvien kuvien sarjaa, 
äänitettä, tekstiä, ohjelmistoa, tietoa tai 
edellisten yhdistelmää, jonka sen käyttäjät 
lataavat verkkopalveluun;

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’lehtijulkaisulla’ luonteeltaan 
journalististen kirjallisten teosten 
kokoomatallennetta, johon voi myös 
kuulua muita teoksia tai aineistoa ja joka 
muodostaa erillisen yksikön kausittain tai 
säännöllisesti päivitettävässä yhden 
otsikon alla ilmestyvässä julkaisussa, 
kuten sanomalehti tai yleis- tai 
erikoisaikakauslehti, ja jonka 
tarkoituksena on tarjota uutisiin tai 
muihin aiheisiin liittyvää tietoa missä 
tahansa esitysmuodossa palvelun 
tarjoajan aloitteesta, toimituksellisella 
vastuulla ja valvonnassa.

Poistetaan.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) ’myynnistä poistuneilla teoksilla’ 



PE599.682v02-00 32/52 AD\1127172FI.docx

FI

teosta tai muuta aineistoa, joka ei ole 
yleisön saatavissa tavanomaisten kaupan 
kanavien välityksellä. Myynnistä 
poistuneisiin teoksiin luetaan sekä 
teokset, jotka ovat aiemmin olleet 
kaupallisesti saatavissa, että teokset, jotka 
eivät ole koskaan olleet kaupallisesti 
saatavissa;

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa, 
direktiivin 96/9/EY 5 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdassa ja 7 artiklan 
1 kohdassa sekä tämän direktiivin 
11 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin
oikeuksia koskevasta poikkeuksesta, jota 
sovelletaan, kun tutkimusorganisaatiot 
tekstin ja tiedonlouhinnan toteuttamiseksi 
valmistavat kappaleita ja kopioivat 
teoksista tai muusta aineistosta, johon niillä 
on laillinen pääsy tieteellistä tutkimusta 
varten.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa, 
direktiivin 96/9/EY 5 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdassa ja 7 artiklan 
1 kohdassa, direktiivin 2009/24/EY 
4 artiklan 1 kohdassa sekä tämän 
direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetusta oikeuksia koskevasta 
poikkeuksesta, jota sovelletaan, kun 
tutkimusorganisaatiot ja 
kulttuuriperintölaitokset tekstin ja 
tiedonlouhinnan toteuttamiseksi 
valmistavat kappaleita ja kopioivat 
teoksista tai muusta aineistosta, johon ne 
ovat saaneet tai laillisesti hankkineet 
pääsyn tieteellistä tutkimusta varten.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikki 1 kohdassa säädetyn 
poikkeuksen vastaiset sopimusmääräykset 
ovat täytäntöönpanokelvottomia.

2. Kaikki 1 kohdassa säädetyn 
poikkeuksen vastaiset sopimusmääräykset
tai tekniset suojakeinot ovat 
täytäntöönpanokelvottomia.
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Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Oikeudenhaltijoiden on voitava 
soveltaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
sellaisten verkkojen ja tietokantojen 
turvallisuus ja eheys, joissa niiden teoksia 
tai muuta aineistoa isännöidään. Tällaiset 
toimenpiteet eivät saa ulottua pidemmälle 
kuin mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

3. Oikeudenhaltijoiden on voitava 
soveltaa kohdennettuja, oikeasuhteisia, 
kohtuullisia ja syrjimättömiä 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan sellaisten
verkkojen ja tietokantojen turvallisuus ja 
eheys, joissa niiden teoksia tai muuta 
aineistoa isännöidään. Tällaisten 
toimenpiteiden on oltava kohtuullisia ja 
tehokkaita, ne eivät saa ulottua 
pidemmälle kuin mikä on tarpeen tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi, eivätkä ne saa 
tarpeettomasti estää tekstin- ja 
tiedonlouhintaa.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava
oikeudenhaltijoita ja 
tutkimusorganisaatioita määrittelemään 
3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
soveltamista koskevia yhteisesti sovittuja 
parhaita toimintatapoja.

4. Komissio kannustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa oikeudenhaltijoita 
ja tutkimusorganisaatioita määrittelemään 
3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
soveltamista koskevia yhteisesti sovittuja 
parhaita toimintatapoja.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Teosten ja muun aineiston käyttö 
digitaalisessa ja rajatylittävässä 

opetustoiminnassa

Teosten ja muun aineiston käyttö opetus-
ja koulutustoiminnassa

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
poikkeuksesta tai rajoituksesta direktiivin
2001/29/EY 2 ja 3 artiklassa, direktiivin
96/9/EY 5 artiklan ensimmäisen kohdan a
alakohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa, 
direktiivin 2009/24/EY 4 artiklan 1
kohdassa sekä tämän direktiivin 11 artiklan 
1 kohdassa vahvistettuihin oikeuksiin, jotta 
sallitaan teosten ja muun aineiston 
digitaalinen käyttö yksinomaan opetuksen 
havainnollistamiseksi siinä määrin kuin se 
on perusteltua kyseisen ei-kaupallisen 
tavoitteen pohjalta ja sillä edellytyksellä, 
että

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
poikkeuksesta tai rajoituksesta 
direktiivin 2001/29/EY 2 ja 3 artiklassa, 
direktiivin 96/9/EY 5 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdassa ja 7 artiklan 
1 kohdassa, direktiivin 2009/24/EY 
4 artiklan 1 kohdassa sekä tämän 
direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuihin oikeuksiin, jotta sallitaan 
teosten ja muun aineiston digitaalinen 
käyttö yksinomaan opetuksen, 
koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen
havainnollistamiseksi siinä määrin kuin se 
on perusteltua kyseisen ei-kaupallisen 
tavoitteen pohjalta ja sillä edellytyksellä, 
että

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) käyttö tapahtuu oppilaitoksen 
tiloissa tai suojatun sähköisen verkon 
välityksellä, johon on pääsy ainoastaan 
kyseisen oppilaitoksen oppilailla tai 
opiskelijoilla ja opetushenkilöstöllä;

(a) käyttö tapahtuu oppilaitoksen 
tiloissa tai muussa paikassa, kuten 
opetustoimintaan osallistuvassa 
kulttuuriperintölaitoksessa, tai suojatun 
sähköisen verkon välityksellä, johon on 
pääsy ainoastaan kyseisen oppilaitoksen 
oppilailla tai opiskelijoilla ja 
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opetushenkilöstöllä virallista opetusta tai 
arkioppimista tarjoavan 
kulttuuriperintölaitoksen rekisteröidyillä 
jäsenillä;

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kaikki 1 kohdassa säädetyn 
poikkeuksen vastaiset sopimusmääräykset 
ovat täytäntöönpanokelvottomia.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
1 kohdan nojalla hyväksyttyä poikkeusta ei 
sovelleta yleisesti tai ei sovelleta 
tietyntyyppisiin teoksiin tai muuhun 
aineistoon siltä osin kuin 1 kohdassa 
kuvattuja toimiva koskevia soveltuvia 
lisenssejä on markkinoilla helposti 
saatavilla.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
1 kohdan nojalla hyväksyttyä poikkeusta ei 
sovelleta yleisesti tai ei sovelleta 
tietyntyyppisiin teoksiin tai muuhun 
aineistoon siltä osin kuin 1 kohdassa 
kuvattuja toimia koskevia vastaavia 
laajennettuja kollektiivisia 
lisenssisopimuksia on markkinoilla
edullisesti ja helposti saatavilla.

Ensimmäisen alakohdan säännöstä 
käyttävien jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan 
lisenssien asianmukainen saatavuus ja 
näkyvyys 1 kohdassa oppilaitosten osalta 
kuvattujen toimien hyväksymistä varten.

Ensimmäisen alakohdan säännöstä 
käyttävien jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan 
lisenssien asianmukainen saatavuus, 
esteettömyys ja näkyvyys 1 kohdassa 
oppilaitosten ja kulttuuriperintölaitosten
osalta kuvattujen toimien hyväksymistä 
varten.

Komissio raportoi kaikkia sidosryhmiä 
kuullen aikaisintaan ... kolmen vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta tällaisten lisenssien 
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saatavuudesta ja ehdottaa tarvittaessa 
parannuksia.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun teoksia ja muuta aineistoa 
käytetään yksinomaan opetuksen 
havainnollistamiseen suojattujen 
sähköisten verkkojen kautta tämän artiklan 
nojalla annetun kansallisen lain säännösten 
mukaisesti, sen katsotaan tapahtuvan 
ainoastaan siinä jäsenvaltioissa, johon 
oppilaitos on sijoittautunut.

3. Kun teoksia ja muuta aineistoa 
käytetään yksinomaan opetuksen 
havainnollistamiseen suojattujen 
sähköisten verkkojen kautta tämän artiklan 
nojalla annetun kansallisen lain säännösten 
mukaisesti, sen katsotaan tapahtuvan 
ainoastaan siinä jäsenvaltioissa, johon 
oppilaitos on sijoittautunut tai josta 
opetustoiminta on peräisin.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat säätää 
oikeudenhaltijoille koituneen haitan
kohtuullisesta korvauksesta, kun niiden 
teoksia tai muuta aineistoa käytetään 
1 kohdan nojalla.

4. Jäsenvaltiot voivat säätää 
oikeudenhaltijoiden perusteltujen etujen 
vastaisista kohtuuttomista toimista 
aiheutuvasta kohtuullisesta korvauksesta, 
kun niiden teoksia tai muuta aineistoa 
käytetään 1 kohdan nojalla.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että oikeudenhaltijoilla on oikeus 
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myöntää 1 kohdassa kuvattuja toimia 
koskevia käyttömaksuttomia lisenssejä 
yleisesti tai mahdollisesti valitsemansa 
tietyntyyppisen teoksen tai muun 
aineiston osalta.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
poikkeuksesta direktiivin 2001/29/EY 
2 artiklassa, direktiivin 96/9/EY 5 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdassa ja 
7 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 
2009/24/EY 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa sekä tämän direktiivin 
11 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin 
oikeuksiin, jotta kulttuuriperintölaitokset 
voivat tehdä kappaleita kaikista niiden 
kokoelmissa pysyvästi olevista teoksista tai 
muusta aineistosta missä tahansa muodossa 
tai esitysmuodossa yksinomaan tällaisten 
teosten tai muun aineiston säilyttämiseksi 
ja siinä laajuudessa, jota tällainen 
säilyttäminen edellyttää.

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
poikkeuksesta direktiivin 2001/29/EY 
2 artiklassa, direktiivin 96/9/EY 5 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdassa ja 
7 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 
2009/24/EY 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa sekä tämän direktiivin 
11 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin 
oikeuksiin, jotta kulttuuriperintölaitokset ja 
oppilaitokset voivat tehdä kappaleita 
kaikista niiden kokoelmissa pysyvästi 
olevista teoksista tai muusta aineistosta 
missä tahansa muodossa tai 
esitysmuodossa siinä laajuudessa, jota 
tällainen kappaleiden valmistaminen 
edellyttää, jotta ne voivat suorittaa yksin
tai yhteistyössä muiden kanssa yleiseen 
etuun liittyvää säilyttämis-, tutkimus-, 
kulttuuri-, koulutus- ja 
opetustehtäväänsä.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tunnustettava, että kun 
teos on vapaa teos (eli teoksen 
tekijänoikeus ja lähioikeudet eivät ole 
enää voimassa tai niitä ei ole koskaan 
ollut), kyseisestä teoksesta tehtyihin 
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kokonaisiin tai osittaisiin todellisuutta 
vastaaviin kappaleisiin ei myöskään 
sovelleta tekijänoikeutta tai lähioikeuksia 
riippumatta kappaleen muodosta, 
digitointi mukaan luettuna.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla

Maisemaa koskeva vapaus

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
poikkeuksesta tai rajoituksesta 
direktiivin 2001/29/EY 2 ja 3 artiklassa ja 
direktiivin 96/9/EY 5 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdassa ja 
7 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin 
oikeuksiin, jotta sallitaan kappaleiden 
valmistaminen sellaisista teoksista, kuten 
arkkitehtuuriteoksista tai veistoksista, 
jotka on tarkoitettu pysyvästi sijoitettaviksi 
julkisille paikoille, ja niiden käyttö.

Kaikki tässä artiklassa säädetyn 
poikkeuksen vastaiset sopimusmääräykset 
ovat täytäntöönpanokelvottomia.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla

Käyttäjien tuottamaa sisältöä koskeva 
poikkeus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
poikkeuksesta tai rajoituksesta 
direktiivin 2001/29/EY 2, 3 ja 4 artiklassa, 
direktiivin 96/9/EY 5 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdassa ja 
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7 artiklan 1 kohdassa, 
direktiivin 2009/24/EY 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa sekä tämän 
direktiivin 13 artiklassa vahvistettuihin 
oikeuksiin, jotta sallitaan käyttäjien 
tuottamaan sisältöön sisältyvien teosten ja 
muun aineiston lainausten tai otteiden 
digitaalinen käyttö arvostelua, selostusta, 
viihdettä, havainnollistamista, 
karikatyyriä, parodiaa tai pastissia varten, 
sillä edellytyksellä, että

(a) lainaukset tai otteet liittyvät 
teoksiin tai muuhun aineistoon, jotka on 
jo saatettu laillisesti yleisön saataviin;

(b) lainausten tai otteiden käyttöön 
liittyy lähteen ilmoittaminen, tekijän nimi 
mukaan luettuna, ellei tämä osoittaudu 
mahdottomaksi; ja

(c) lainauksia tai otteita käytetään 
hyvän tavan mukaisesti ja siinä 
laajuudessa kuin kyseinen 
erityistarkoitus, jossa niitä käytetään, 
tällaista käyttöä vaatii.

2. Kaikki 1 kohdassa säädetyn 
poikkeuksen vastaiset sopimusmääräykset 
ovat täytäntöönpanokelvottomia.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä osastossa säädettyihin poikkeuksiin 
ja rajoitukseen sovelletaan direktiivin 
2001/29/EY 5 artiklan 5 kohtaa ja 
6 artiklan 4 kohdan ensimmäistä, 
kolmatta ja viidettä alakohtaa.

Poikkeuksen tai rajoituksen perusteella 
sallittu pääsy sisältöön ei anna 
poikkeuksesta tai rajoituksesta nauttivalle 
oikeutta käyttää kyseistä sisältöä toisen 
poikkeuksen tai rajoituksen tarjoamassa 
yhteydessä.

Tässä osastossa säädettyihin poikkeuksiin 
ja rajoituksiin sovelletaan direktiivin 
2001/29/EY 5 artiklan 5 kohtaa ja 
6 artiklan 4 kohdan ensimmäistä, 
kolmatta, neljättä ja viidettä alakohtaa.
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Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
kun yhteishallinnointiorganisaatio tekee 
jäsentensä puolesta ei-kaupallisiin 
tarkoituksiin rajoittamattoman 
lisenssisopimuksen 
kulttuuriperintölaitoksen kanssa laitoksen 
kokoelmiin pysyvästi kuuluvien, 
myynnistä poistuneiden teosten tai muun 
aineiston digitoinnista, jakelusta, yleisölle 
välittämisestä tai yleisön saataviin 
saattamisesta, tällaista rajoittamatonta 
lisenssiä voidaan laajentaa koskemaan 
oikeudenhaltijoita, joita 
yhteishallinnointiorganisaatio ei edusta, tai 
sen voidaan olettaa koskevan saman luokan 
oikeudenhaltijoita kun ne, joita lisenssi 
koskee, sillä edellytyksellä, että

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
poikkeuksesta tai rajoituksesta 
direktiivin 2001/29/EY 2 ja 3 artiklassa, 
direktiivin 96/9/EY 5 artiklan 
a alakohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa, 
direktiivin 2009/24/EY 4 artiklan 
1 kohdassa sekä tämän direktiivin 
11 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin 
oikeuksiin, jotta sallitaan 
kulttuuriperintölaitoksille laitosten 
kokoelmissa pysyvästi olevien myynnistä 
poistuneiden teosten tai muun aineiston 
jakaminen, välittäminen yleisölle tai 
yleisön saataviin saattaminen ei-
kaupallisissa tarkoituksissa. 
Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan 
tämän kohdan noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja 
hallinnolliset määräykset ennen 22 päivää 
joulukuuta 2020. Kun jäsenvaltiot 
soveltavat poikkeusta tai rajoitusta, niiden 
on otettava asianmukaisella tavalla 
huomioon korvausjärjestelmät, joilla 
korvataan kaikki oikeudenhaltijoiden 
perusteltuihin etuihin kohdistuvat 
kohtuuttomat toimet ja varmistetaan, että 
oikeudenhaltijat voivat milloin tahansa 
vastustaa minkä tahansa sellaisen 
teoksensa tai aineistonsa käyttöä, joiden 
katsotaan poistuneen myynnistä, ja ne 
voivat estää teostensa tai muun 
aineistonsa käytön. Toimia, jotka olisivat 
muutoin sallittuja 1 kohdan nojalla, ei 
sallita, jos saatavissa on kollektiiviseen 
lisensointiin perustuvia ratkaisuja, jotka 
sallivat kyseessä olevat toimet, ja jos 
näistä toimista vastaava 
kulttuuriperintölaitos on ollut tai sen olisi 
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pitänyt olla tietoinen asiasta. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kun 
yhteishallinnointiorganisaatio tekee 
jäsentensä puolesta ei-kaupallisiin 
tarkoituksiin rajoittamattoman 
lisenssisopimuksen 
kulttuuriperintölaitoksen kanssa laitoksen 
kokoelmiin pysyvästi kuuluvien, 
myynnistä poistuneiden teosten tai muun 
aineiston digitoinnista, jakelusta, yleisölle 
välittämisestä tai yleisön saataviin 
saattamisesta, tällaista rajoittamatonta 
lisenssiä voidaan laajentaa koskemaan 
oikeudenhaltijoita, joita 
yhteishallinnointiorganisaatio ei edusta, tai 
sen voidaan olettaa koskevan saman luokan 
oikeudenhaltijoita kun ne, joita lisenssi 
koskee, sillä edellytyksellä, että

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Teoksen tai muun aineiston 
katsotaan poistuneen myynnistä, kun koko 
teosta tai muuta aineistoa ei minään 
käännöksenä, versiona tai esitysmuotona 
ole yleisön saatavilla tavanomaisten 
kaupan kanavien välityksellä eikä 
kohtuudella voida olettaa sen tulevan
saataville.

2. Teoksen tai muun aineiston 
katsotaan poistuneen myynnistä, kun koko 
teosta tai muuta aineistoa ei ole saatavissa 
tavanomaisten kaupan kanavien 
välityksellä missään muodossa, joka 
korvaisi kulttuuriperintölaitoksen 
kokoelmissa pysyvästi olevan teoksen. 
Myynnistä poistuneisiin teoksiin luetaan 
sekä teokset, jotka ovat aiemmin olleet 
kaupallisesti saatavissa, että teokset, jotka 
eivät ole koskaan olleet kaupallisesti 
saatavissa;

Jäsenvaltioiden on oikeudenhaltijoita, 
yhteishallinnointiorganisaatiota ja 
kulttuuriperintölaitoksia kuulleen
varmistettava, että vaatimukset, joilla 
määritetään, voidaanko teokseen tai 
muuhun aineistoon myöntää lisenssi 
1 kohdan mukaisesti, eivät ulotu 

Jäsenvaltioiden on oikeudenhaltijoita, 
yhteishallinnointiorganisaatiota ja 
kulttuuriperintölaitoksia kuullen
varmistettava, että vaatimukset, joilla 
määritetään, ovatko teokset ja muu 
aineisto poistuneet myynnistä, eivät ulotu 
pidemmälle kuin mikä on tarpeen sekä
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pidemmälle kuin mikä on tarpeen ja
kohtuullista eikä niillä suljeta pois 
mahdollisuutta määrittää kokonaisen 
kokoelman poistuneen myynnistä, kun on 
kohtuullista olettaa, että tietyn kokoelman 
kaikki teokset tai aineisto ovat poistuneet 
myynnistä.

kohtuullista ja oikeasuhteista eikä niillä 
suljeta pois mahdollisuutta määrittää 
kokonaisen kokoelman poistuneen 
myynnistä, kun on kohtuullista olettaa, että 
tietyn kokoelman kaikki teokset tai aineisto 
ovat poistuneet myynnistä.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lisenssi ja erityisesti sen 
soveltaminen edustuksettomiin 
oikeudenhaltijoihin;

(b) mikä tahansa lisenssi ja erityisesti 
sen soveltaminen edustuksettomiin 
oikeudenhaltijoihin;

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) oikeudenhaltijoiden mahdollisuus 
vastustaa myynnistä poistuneeksi 
katsomista 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti;

(c) oikeudenhaltijoiden mahdollisuus 
vastustaa myynnistä poistuneeksi 
katsomista 2 kohdan ja 4 kohdan 
c alakohdan mukaisesti;

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jossa teokset tai äänitteet on 
ensimmäisen kerran julkaistu tai, jos 

(a) jossa teosten tai äänitteiden suurin 
osa on ensimmäisen kerran julkaistu tai, 
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julkaisua ei ole tapahtunut, jossa ne on 
ensimmäisen kerran lähetetty, lukuun 
ottamatta elokuva- ja audiovisuaalisia 
teoksia;

jos julkaisua ei ole tapahtunut, jossa ne on 
ensimmäisen kerran luotu tai lähetetty, 
lukuun ottamatta elokuva- ja 
audiovisuaalisia teoksia;

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) johon kulttuuriperintölaitos on 
sijoittautunut, jos kyseistä jäsenvaltioita tai 
kolmatta maata ei ole kohtuudella pystytty 
määrittämään a ja b alakohdan mukaisesti.

(c) johon kulttuuriperintölaitos on 
sijoittautunut, jos kyseistä jäsenvaltioita tai 
kolmatta maata ei ole todistetusti pystytty 
määrittämään a ja b alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevia 1, 2 ja 3 kohtaa ei 
sovelleta kolmannen maan kansalaisten 
teoksiin tai muuhun aineistoon lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa 4 kohdan a ja 
b alakohtaa sovelletaan.

Poistetaan.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kulttuuriperintölaitos voi käyttää 
7 artiklan mukaisesti myönnetyn lisenssin 
alaan kuuluvaa teosta tai muuta aineistoa 

1. Kulttuuriperintölaitokset voivat
käyttää 7 artiklan mukaisesti käytettyä
teosta tai muuta aineistoa lisenssiehtojen 
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lisenssiehtojen mukaisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa.

mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tiedot, joilla 7 artiklan mukaisesti 
myönnetyn lisenssin alaan kuuluvat
teokset tai muu aineisto voidaan tunnistaa, 
ja tiedot 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetusta vastustamismahdollisuudesta 
tarjotaan yleisön saataville yhdessä ja 
samassa verkkoportaalissa vähintään kuusi 
kuukautta ennen muissa jäsenvaltioissa
kuin lisenssin myöntämisjäsenvaltiossa
tapahtuvaa teosten tai muun aineiston 
digitointia, jakelua, yleisölle välittämistä 
tai yleisön saataviin saattamista ja lisenssin 
koko voimassaoloajan.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tiedot, joilla 7 artiklan mukaisesti 
käytetyt teokset tai muu aineisto voidaan 
tunnistaa, ja tiedot 7 artiklan 2 kohdassa ja 
4 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta 
vastustamismahdollisuudesta tarjotaan 
yleisön saataville yhdessä ja samassa 
verkkoportaalissa vähintään kuusi 
kuukautta ennen kaikissa jäsenvaltioissa 
tapahtuvaa teosten tai muun aineiston 
digitointia, jakelua, yleisölle välittämistä 
tai yleisön saataviin saattamista.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttäjien ja oikeudenhaltijoiden 
edustusorganisaatioiden ja kaikkien 
muiden merkityksellisten 
sidosryhmäorganisaatioiden välillä 
käydään säännöllistä vuoropuhelua, jotta 
voidaan alakohtaisesti tukea 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
lisenssijärjestelyiden relevanssia ja 
käytettävyyttä, varmistaa tässä luvussa 
tarkoitettujen oikeudenhaltijoita koskevien 
suojatoimien tehokkuus, erityisesti 
tiedotustoimenpiteiden osalta, ja 
tarvittaessa avustaa 7 artiklan 2 kohdan 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttäjien ja oikeudenhaltijoiden 
edustusorganisaatioiden ja kaikkien 
muiden merkityksellisten 
sidosryhmäorganisaatioiden välillä 
käydään säännöllistä vuoropuhelua, jotta 
voidaan alakohtaisesti tukea 7 artiklassa
tarkoitettujen järjestelyjen relevanssia ja 
käytettävyyttä, mukaan lukien kysymysten 
ratkaiseminen tilanteissa, joissa 
kulttuuriperintölaitosten 7 ja 8 artiklan 
mukaisia toimia ei mahdollisteta 
kohtuullisesti, varmistaa tässä luvussa 
tarkoitettujen oikeudenhaltijoita koskevien 
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toisessa alakohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten toteuttamisessa.

suojatoimien tehokkuus, erityisesti 
tiedotustoimenpiteiden osalta, ja 
tarvittaessa avustaa 7 artiklan 6 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten toteuttamisessa.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
IV osasto – 2 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietyt suojatun sisällön käytöt
verkkopalveluissa

Tietyt suojatun sisällön käytöt

Tarkistus 68

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 tietoyhteiskunnan 
palveluissa, joiden tarjoajat tallentavat 
suuria määriä teoksia ja muuta aineistoa ja 
tarjoavat pääsyn niihin

Tarkistus 69

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 

1. Kun tietoyhteiskunnan palveluiden 
tarjoajat tarjoavat käyttäjille
sisällöntallennuspalveluja ja tarjoavat 
yleisölle pääsyn sisältöön ja kun tällainen 
toiminta ei ole direktiivissä 2000/31/EY34 
säädetyn vastuuta koskevan poikkeuksen 
vaatimusten mukaista, niiden on 
toteutettava asianmukaisia ja 
oikeasuhteisia toimenpiteitä, jotta 
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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.

varmistetaan oikeudenhaltijoiden kanssa 
tehtyjen lisenssisopimusten toimivuus.
Tällaisten sopimusten täytäntöönpanossa
on kunnioitettava käyttäjien 
perusoikeuksia, eikä niissä saa asettaa 
tietoyhteiskunnan palveluntarjoajille 
yleistä velvoitetta seurata välittämiään tai 
tallentamiaan tietoja direktiivin 
2000/31/EY 15 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisenssisopimusten toimivuuden 
varmistamiseksi 1 kohdan mukaisesti 
tietoyhteiskunnan palveluntarjoajien ja 
oikeudenhaltijoiden on tehtävä 
yhteistyötä. Oikeudenhaltijoiden on 
yksilöitävä täsmällisesti tietoyhteiskunnan 
palveluntarjoajille teokset tai muu 
aineisto, joihin niillä on oikeuksia 
tekijänoikeuden nojalla. 
Tietoyhteiskunnan palveluntarjoajien on 
annettava oikeudenhaltijoille tietoa 
toteutetuista toimenpiteistä ja niiden 
täsmällisestä toimivuudesta ja tarvittaessa 
raportoitava määräajoin teosten ja muun 
aineiston käytöstä.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
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että 1 kohdassa tarkoitetut palveluntarjoajat 
perustavat valitus- ja oikaisujärjestelyt, 
jotka ovat käyttäjien saatavilla 1 kohdassa 
tarkoitetuttujen toimenpiteiden 
soveltamista koskevissa riidoissa.

että 1 kohdassa tarkoitetut palveluntarjoajat 
perustavat yhteistyössä 
oikeudenhaltijoiden kanssa 
valitusjärjestelyt, jotka ovat käyttäjien 
saatavilla 1 kohdassa tarkoitettujen 
lisenssisopimusten täytäntöönpanoa
koskevissa riidoissa.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että käyttäjillä on mahdollisuus kääntyä 
tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen 
viranomaisen puoleen puolustaakseen 
poikkeuksen tai rajoituksen mukaista 
käyttöoikeuttaan ja hakea muutosta 
kaikkiin 3 kohdan mukaisesti sovittuihin 
rajoittaviin toimenpiteisiin.

Tarkistus 73

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. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
helpotettava 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien, 
käyttäjien edustajien ja 
oikeudenhaltijoiden yhteistyötä 
sidosryhmien vuoropuhelun avulla, jotta 
voidaan määritellä 1 kohdan 
täytäntöönpanoon liittyviä parhaita 
käytäntöjä. Toteutettavien toimenpiteiden 
on oltava asianmukaisia ja oikeasuhteisia, 
ja niissä on otettava huomioon muun 
muassa palveluiden luonne sekä tekniikan 
saatavuus ja tehokkuus tekniikan 
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kehityksen valossa.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tekijät ja esiintyjät saavat säännöllisesti 
ja ottaen huomioon kunkin alan 
erityispiirteet ajantasaista, asianmukaista ja 
riittävää tietoa teostensa ja esitystensä 
hyödyntämisestä niiltä, joille ne ovat 
lisensoineet tai siirtäneet oikeutensa, 
erityisesti hyödyntämistapojen, 
syntyneiden tulojen ja maksettavien 
korvausten osalta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tekijät ja esiintyjät saavat säännöllisesti 
vähintään kerran vuodessa ja ottaen 
huomioon kunkin alan erityispiirteet 
avoimesti luettavassa muodossa 
täsmällistä, ajantasaista, asianmukaista ja 
riittävää tietoa teostensa ja esitystensä 
hyödyntämisestä ja edistämisestä niiltä, 
joille ne ovat lisensoineet tai siirtäneet 
oikeutensa, myös niiltä, joille ne on 
lisensoitu tai siirretty eteenpäin, erityisesti
edistämistapojen, hyödyntämistapojen, 
syntyneiden tulojen ja maksettavien 
korvausten osalta.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
velvoitteen on oltava oikeasuhteinen ja 
tehokas, ja sillä on varmistettava 
asianmukainen avoimuuden taso kaikilla 
aloilla. Tapauksissa, joissa velvoitteesta 
johtuva hallinnollinen rasite olisi suhteeton 
teoksen tai esityksen hyödyntämisen 
synnyttämiin tuloihin nähden, jäsenvaltiot 
voivat mukauttaa 1 kohdan velvoitetta sillä 
edellytyksellä, että se on edelleen tehokas 
ja että sillä varmistetaan asianmukainen 
avoimuuden taso.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
velvoitteen on oltava oikeasuhteinen ja 
tehokas, ja sillä on varmistettava korkea
avoimuuden taso kaikilla aloilla. 
Tapauksissa, joissa velvoitteesta johtuva 
hallinnollinen rasite olisi suhteeton teoksen 
tai esityksen hyödyntämisen synnyttämiin 
tuloihin nähden, jäsenvaltiot voivat 
mukauttaa 1 kohdan velvoitetta sillä 
edellytyksellä, että suhteettomuuden taso 
on asianmukaisesti perusteltu ja että se on 
edelleen tehokas ja että sillä varmistetaan 
asianmukainen avoimuuden taso. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
alakohtaiset vakiomuotoiset 
raportointimallit ja -menettelyt kehitetään 
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sidosryhmien vuoropuhelujen avulla.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
1 kohdan velvoitetta ei sovelleta, kun 
tekijän tai esiintyjän panos ei ole 
merkittävä teoksen tai esityksen 
kokonaisuuden kannalta.

Poistetaan.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tekijöillä ja esiintyjillä on oikeus hakea 
asianmukaista lisäkorvausta osapuolelta, 
jonka kanssa ne ovat tehneet sopimuksen 
oikeuksien hyödyntämisestä, kun alun 
perin sovittu korvaus on kohtuuttoman 
vähäinen verrattuna sittemmin kyseisten 
teosten tai esitysten hyödyntämisestä 
syntyneisiin tuloihin ja hyötyihin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tekijöillä ja esiintyjillä tai heidän 
valtuuttamillaan edustajilla on oikeus 
hakea asianmukaista lisäkorvausta 
osapuolelta, jonka kanssa ne ovat tehneet 
sopimuksen oikeuksien hyödyntämisestä
tai jolle oikeudet on siirretty, kun alun 
perin sovittu korvaus on kohtuuttoman 
vähäinen verrattuna sittemmin kyseisten 
teosten tai esitysten hyödyntämisestä 
syntyneisiin ennakoimattomiin tuloihin ja 
hyötyihin.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 11 artiklan 
säännöksiä sovelletaan myös 
lehtijulkaisuihin, jotka on julkaistu ennen 
[21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 

Poistetaan.
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