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Tarkistus 73
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 167 artiklan,

Or. fr

Tarkistus 74
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 11, 14, 
16, 17 ja 38 artiklan,

Or. en

Tarkistus 75
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksessa määrätään 
sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja 
järjestelmän perustamisesta kilpailun 
vääristymisen estämiseksi 
sisämarkkinoilla. Tekijänoikeutta ja 
lähioikeuksia koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhdenmukaistamisella 

(1) Perussopimuksessa määrätään, että 
unioni myötävaikuttaa jäsenvaltioiden 
toimivallan huomioon ottaen siihen, että 
jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 
kukoistaviksi pitäen arvossa niiden 
kansallista ja alueellista 
monimuotoisuutta. Tekijänoikeutta ja 
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pitäisi edistää näiden tavoitteiden 
saavuttamista.

lähioikeuksia koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhdenmukaistamisella 
pitäisi osaltaan suojata tätä kulttuurista 
monimuotoisuutta.

Or. fr

Tarkistus 76
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
yhdenmukaistetut oikeudelliset puitteet, 
jotka edistävät sisämarkkinoiden hyvää 
toimintaa. Nämä oikeudelliset puitteet 
olisi kuitenkin ajantasaistettava ottaen 
huomioon uusi digitaalitekniikka, joka 
asettaa uusia haasteita oikean tasapainon 
löytämiselle teollis- ja tekijänoikeuksien 
ja niiden uusien mahdollisuuksien välille, 
joita kuluttajille ja yrityksille on tarjolla 
tekijänoikeuksilla suojeltujen teosten ja 
muun aineiston luomiseen, innovointiin, 
saatavuuteen ja vaihtamiseen. Lisäksi 
olisi tunnustettava, että yhä useammissa 
tapauksissa tekijänoikeus haittaa 
innovointia ja luovuutta niiden 
edistämisen sijasta. Ajantasaistetut 
oikeudelliset puitteet edistäisivät yleistä 
julkista luovan sisällön, tiedon ja 
tietämyksen saatavuuden parantamisen ja 
levittämisen suosimisen tavoitetta sekä
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.

Or. en
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Tarkistus 77
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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) Jäsenvaltioiden perustuslaillisissa 
perinteissä ja tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien alalla annetuissa EU:n
direktiiveissä pyritään vahvistamaan
korkeatasoinen suoja oikeudenhaltijoille ja 
luodaan kehys näillä oikeuksilla 
suojattujen teosten ja muun aineiston 
hyödyntämiselle. Näillä oikeudellisilla 
puitteilla olisi voitava suojella 
kulttuuriperintöä ja varmistaa 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
kukoistaminen, koska tavoitteena on 
edistää 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.

Or. fr

Tarkistus 78
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
alalla annetuissa direktiiveissä vahvistetaan 

(2) Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
alalla annetuissa direktiiveissä edistetään 
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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.

sisämarkkinoiden toimintaa, vahvistetaan 
korkeatasoinen suoja oikeudenhaltijoille, 
helpotetaan oikeuksien 
selvittämisprosessia 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, jotta 
torjutaan sisämarkkinoiden 
pirstoutumista. 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.

Or. ro

Tarkistus 79
Antanas Guoga, Eva Maydell

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 

(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 
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tuoda esiin Euroopan yhteistä 
kulttuuriperintöä. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 
artiklan 4 kohdassa edellytetään, että 
unioni ottaa kulttuuriin liittyvät 
näkökohdat huomioon toiminnassaan.

samalla tuoda esiin Euroopan yhteistä 
kulttuuriperintöä. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 
artiklan 4 kohdassa edellytetään, että 
unioni ottaa kulttuuriin liittyvät 
näkökohdat huomioon toiminnassaan.

Or. en

Tarkistus 80
Julia Reda

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. Yhdenmukaistetut 
puitteet edistävät sisämarkkinoiden hyvää 
toimintaa; niillä edistetään innovointia, 
luovuutta, investointeja ja uuden sisällön 
tuottamista myös digitaalisessa 
ympäristössä. Oikeudelliset puitteet 
tukevat 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.

Or. en

Tarkistus 81
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale



PE603.009v01-00 8/160 AM\1123343FI.docx

FI

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 ja
jaellaan ja miten niistä nautitaan. Uusia 
liiketoimintamalleja ja uusia toimijoita 
tulee edelleen esiin, mikä muuttaa 
markkinoita valtavasti ja edistää kilpailun 
lisäämistä vakiintuneiden toimijoiden 
kanssa sekä luovuutta ja innovointia. 
Unionin tekijänoikeuspuitteissa vahvistetut 
tavoitteet ja periaatteet on 
ajantasaistettava ja mukautettava, jotta 
voidaan lisätä sisällön, tiedon ja 
tietämyksen saatavuutta ja levittämistä 
sisämarkkinoilla. Oikeudellista 
epävarmuutta on tosiaankin 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 sekä 
vapaiden teosten ja muun vapaan 
aineiston käyttöä sisällön laajemman 
saatavuuden varmistamiseksi. Jotta 
saavutettaisiin toimivat ja tasapuoliset
tekijänoikeusmarkkinat, tarvitaan lisäksi 
sääntöjä, jotka koskevat tekijöiden ja 
esiintyjien sopimusten avoimuutta.

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.
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Or. en

Tarkistus 82
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 

(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. Kansallisissa 
oikeudellisissa järjestelmissä vahvistetut 
ja unionin hyväksymät 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” kuvataan, 
joillakin aloilla on tarpeen sopeuttaa ja 
täydentää unionin nykyisiä 
tekijänoikeuspuitteita. Tässä direktiivissä 
säädetään säännöistä, joilla tiettyjä 
poikkeuksia ja rajoituksia mukautetaan 
digitaalisiin ympäristöihin, sekä 
toimenpiteistä, joilla helpotetaan tiettyjä 
lisenssikäytäntöjä myynnistä poistuneiden 
teosten jakelun osalta ja tuetaan 
audiovisuaalisten teosten saatavuutta 
tilausvideoalustoilla, jotta tasapainotetaan 
luovan tuotannon rahoitukseen 
vaikuttavien tekijänoikeuksien tai 
lähioikeuksien haltijoiden oikeuksia ja
sisällön laajemman saatavuuden 
varmistamista. Jotta taataan 
oikeusvarmuus kaikille osapuolille, 
tarvitaan lisäksi sääntöjä, jotka koskevat 
oikeuksia julkaisuissa, käyttäjien verkkoon 
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esiintyjien sopimusten avoimuutta. lataamaa sisältöä tallentavien ja siihen 
pääsyn tarjoavien tietoyhteiskunnan 
palveluntarjoajien toteuttamaa teosten ja 
muun aineiston käyttöä sekä tekijöiden ja 
esiintyjien sopimusten avoimuutta.

_________________

26 COM(2015) 626 final.

Or. fr

Tarkistus 83
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry 
Reintke, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor 
Škrlec, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, 
Ernest Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, 
Gabriele Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, 
Rosa D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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, 

(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, 
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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.

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 tekijöiden ja 
esiintyjien sopimusten avoimuutta

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. en

Tarkistus 84
Sajjad Karim

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 

(3) Digitaalitekniikan nopea kehitys 
muuttaa jatkuvasti sitä, miten teoksia ja 
muuta aineistoa luodaan, tuotetaan, 
jaellaan ja hyödynnetään. Uusia 
innovatiivisia liiketoimintamalleja ja uusia 
toimijoita tulee digitaalisilla 
sisämarkkinoilla 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 
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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.

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, olisi myös 
tunnustettava julkaisijoiden oikeudet, 
toteuttava oikeasuhteisia toimenpiteitä, 
jotka kohdistetaan teosten ja muun 
aineiston käyttöön aktiivisilla käyttäjien 
verkkoon lataamaa sisältöä yleisön 
saataville tarjoavilla verkkoalustoilla,
sekä tekijöiden ja esiintyjien sopimusten 
avoimuuteen.

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. en

Tarkistus 85
Daniel Buda

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 

(3) Digitaalitekniikan nopea kehitys 
muuttaa jatkuvasti sitä, miten teoksia ja 
muuta aineistoa luodaan, tuotetaan, 
jaellaan ja hyödynnetään. Uusia 
liiketoimintamalleja ja uusia toimijoita 
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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.

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 oikeuksien 
hyödyntämistä ja käyttämistä julkaisuissa, 
käyttäjien verkkoon lataamaa sisältöä 
tallentavilla ja siihen pääsyn tarjoavilla
tietoyhteiskunnan verkkopalvelun 
tarjoajien alustoilla toteuttamaa teosten ja 
muun aineiston käyttöä sekä tekijöiden ja 
esiintyjien sopimusten avoimuutta.

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. ro

Tarkistus 86
Julia Reda, Marietje Schaake, Kaja Kallas, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
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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.

_________________ _________________

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 
(EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 
toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
(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 30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, tietokoneohjelmien
oikeudellisesta suojasta (EUVL L 111, 
5.5.2009, s. 16–22).

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).

Or. en

Tarkistus 87
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Internetin toiminta perustuu 
hyperlinkittämiseen, jonka avulla on 
mahdollista tutustua johonkin sisältöön 
toisesta sisällöstä käsin napsautettavan 
linkin välityksellä; samalla varmistetaan 
tiedon todellinen liikkuminen verkossa, 
myös liittyen tekijänoikeussuojattujen 
teosten tai muun aineiston asettamiseen 
saataville. Tässä yhteydessä, ja jotta 
taataan oikeusvarmuus yleisön kannalta, 
on muistettava, että hyperlinkillä ei pitäisi 
toteuttaa välitystä yleisölle kuin niissä 
tapauksissa, joissa hyperlinkki on laadittu 
muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa 
ja ohjaa käyttäjän verkkopalveluun, jossa 
tekijänoikeussuojattu teos tai aineisto on 
saatavilla rajoituksetta, käyttämättä 
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tekniikkaa, jolla kehystekniikan tavoin 
päästään sillä verkkosivulla olevaan 
sisältöön, josta hyperlinkki on peräisin, ja 
edellyttäen, että hyperlinkin laatinut 
henkilö ei tiennyt eikä hänellä ollut 
aihetta olettaa, että tekijänoikeussuojattu 
teos tai aineisto on julkaistu luvatta 
kohdeverkkopalvelussa.

Or. fr

Tarkistus 88
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Stefano Maullu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Unionin lainsäädännön ja 
erityisesti tämän direktiivin soveltamiseksi 
tekijänoikeuden alalla ja vahvan suojan 
takaamiseksi oikeudenhaltijoille on 
muistutettava mieliin, että yleisölle 
välityksestä ja/tai saataville asettamisesta 
on kyse aina, kun suojattuun teokseen tai 
muuhun aineistoon annetaan pääsy 
perhepiirin ulkopuolisille henkilöille tai 
henkilöille, jotka eivät kuulu pääsyn 
antavan henkilön perheen sosiaaliseen 
lähipiiriin, riippumatta siitä, ovatko nämä 
henkilöt samassa tai eri paikassa tai 
havaitsevatko he teokset tai muun 
aineiston saman- tai eriaikaisesti.

Or. en

Tarkistus 89
Victor Negrescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(4 a) Tämä direktiivi ja sen säännökset 
eivät ole laillinen este eivätkä muodosta 
sellaista hakukonetoiminnalle ja 
digitaalisen sisällön jakelijoille.

Or. ro

Tarkistus 90
Victor Negrescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Tässä direktiivissä todetaan
digitaalisten palveluiden käyttäjien 
oikeudet käyttää ilmaisia palveluita 
verkkosisällön saantiin.

Or. ro

Tarkistus 91
Kosma Złotowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla 
digitaalitekniikka mahdollistaa 
uudentyyppiset käytöt, jotka eivät selkeästi 
kuulu poikkeuksia ja rajoituksia koskevien 
unionin nykyisten sääntöjen piiriin. Lisäksi 
direktiiveissä 2001/29/EY, 96/9/EY ja 
2009/24/EY näille aloille säädetyt 
poikkeukset ovat luonteeltaan valinnaisia, 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä on 
erityisen merkityksellistä rajatylittävien 
käyttöjen osalta, joiden merkitys kasvaa 
digitaaliympäristössä. Tämän vuoksi 
unionin lainsäädännön nykyisiä rajoituksia 

(5) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla 
digitaalitekniikka mahdollistaa 
uudentyyppiset käytöt, jotka eivät selkeästi 
kuulu poikkeuksia ja rajoituksia koskevien 
unionin nykyisten sääntöjen piiriin. Lisäksi 
direktiiveissä 2001/29/EY, 96/9/EY 
ja 2009/24/EY näille aloille ja 
koulutusalalle säädetyt poikkeukset ovat 
luonteeltaan valinnaisia, mikä voi vaikuttaa 
kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan. 
Tämä on erityisen merkityksellistä 
rajatylittävien käyttöjen osalta, joiden 
merkitys kasvaa digitaaliympäristössä. 
Tämän vuoksi unionin lainsäädännön 
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ja poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä 
tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 
olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 
käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 
pakollisia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka 
koskevat käyttöjä tekstin- ja 
tiedonlouhinnan ja tieteellisen tutkimuksen 
alalla, digitaaliympäristössä tapahtuvaa 
opetuksen havainnollistamista sekä 
kulttuuriperinnön säilyttämistä. Niiden 
käyttöjen osalta, jotka eivät kuulu tässä 
direktiivissä säädettyjen poikkeusten ja 
rajoitusten alaan, sovelletaan edelleen 
unionin nykyisessä lainsäädännössä 
vahvistettuja poikkeuksia ja rajoituksia. 
Direktiivejä 96/9/EY ja 2001/29/EY olisi 
muutettava.

nykyisiä rajoituksia ja poikkeuksia, jotka 
ovat merkityksellisiä tieteellisen 
tutkimuksen, opetuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 
olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 
käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 
pakollisia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka 
koskevat käyttöjä tekstin- ja 
tiedonlouhinnan ja tieteellisen tutkimuksen 
alalla, digitaaliympäristössä tapahtuvaa 
opetuksen havainnollistamista sekä 
kulttuuriperinnön säilyttämistä. Niiden 
käyttöjen osalta, jotka eivät kuulu tässä 
direktiivissä säädettyjen poikkeusten ja 
rajoitusten alaan, sovelletaan edelleen 
unionin nykyisessä lainsäädännössä 
vahvistettuja poikkeuksia ja rajoituksia.
Jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä tai 
pitää voimassa laajemmat säännökset, 
jotka ovat unionin lainsäädäntöön 
sisältyvien poikkeusten ja rajoitusten 
kanssa yhdenmukaisia ja joita sovelletaan 
tämän direktiivin mukaisten poikkeusten 
tai rajoitusten koskemiin käyttöihin. 
Direktiivejä 96/9/EY ja 2001/29/EY olisi 
muutettava.

Or. en

Tarkistus 92
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla 
digitaalitekniikka mahdollistaa 
uudentyyppiset käytöt, jotka eivät selkeästi 
kuulu poikkeuksia ja rajoituksia koskevien 
unionin nykyisten sääntöjen piiriin. Lisäksi 
direktiiveissä 2001/29/EY, 96/9/EY ja 
2009/24/EY näille aloille säädetyt 
poikkeukset ovat luonteeltaan valinnaisia, 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti 

(5) Tutkimuksen, innovoinnin,
koulutuksen ja kulttuuriperinnön 
säilyttämisen alalla digitaalitekniikka 
mahdollistaa uudentyyppiset käytöt, jotka 
eivät selkeästi kuulu poikkeuksia ja 
rajoituksia koskevien unionin nykyisten 
sääntöjen piiriin. Lisäksi direktiiveissä 
2001/29/EY, 96/9/EY ja 2009/24/EY näille 
aloille säädetyt poikkeukset ovat 
luonteeltaan valinnaisia, mikä voi vaikuttaa 
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sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä on 
erityisen merkityksellistä rajatylittävien 
käyttöjen osalta, joiden merkitys kasvaa 
digitaaliympäristössä. Tämän vuoksi 
unionin lainsäädännön nykyisiä rajoituksia 
ja poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä 
tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 
olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 
käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 
pakollisia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka 
koskevat käyttöjä tekstin- ja 
tiedonlouhinnan ja tieteellisen tutkimuksen 
alalla, digitaaliympäristössä tapahtuvaa 
opetuksen havainnollistamista sekä 
kulttuuriperinnön säilyttämistä. Niiden 
käyttöjen osalta, jotka eivät kuulu tässä 
direktiivissä säädettyjen poikkeusten ja 
rajoitusten alaan, sovelletaan edelleen 
unionin nykyisessä lainsäädännössä 
vahvistettuja poikkeuksia ja rajoituksia. 
Direktiivejä 96/9/EY ja 2001/29/EY olisi 
muutettava.

kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan. 
Tämä on erityisen merkityksellistä 
rajatylittävien käyttöjen osalta, joiden 
merkitys kasvaa digitaaliympäristössä. 
Tämän vuoksi unionin lainsäädännön 
nykyisiä rajoituksia ja poikkeuksia, jotka 
ovat merkityksellisiä innovoinnin,
tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 
olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 
käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 
pakollisia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka 
koskevat käyttöjä tekstin- ja 
tiedonlouhinnan ja tieteellisen tutkimuksen 
alalla, digitaaliympäristössä tapahtuvaa 
opetuksen havainnollistamista sekä 
kulttuuriperinnön säilyttämistä. Niiden 
käyttöjen osalta, jotka eivät kuulu tässä 
direktiivissä säädettyjen poikkeusten ja 
rajoitusten alaan, sovelletaan edelleen 
unionin nykyisessä lainsäädännössä 
vahvistettuja poikkeuksia ja rajoituksia.
Näin ollen näillä aloilla käytössä olevia ja 
hyvin toimivia poikkeuksia voidaan jatkaa 
jäsenvaltioissa, kunhan ne eivät rajoita 
tämän direktiivin mukaisten poikkeusten 
ja rajoitusten soveltamisalaa. Direktiivejä 
96/9/EY ja 2001/29/EY olisi muutettava.

Or. en

Tarkistus 93
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tutkimuksen, koulutuksen ja
kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla 
digitaalitekniikka mahdollistaa 
uudentyyppiset käytöt, jotka eivät selkeästi 
kuulu poikkeuksia ja rajoituksia koskevien 
unionin nykyisten sääntöjen piiriin. Lisäksi 
direktiiveissä 2001/29/EY, 96/9/EY ja 
2009/24/EY näille aloille säädetyt 

(5) Tutkimuksen, koulutuksen,
kulttuuriperinnön säilyttämisen ja 
kirjallisten teosten julkisen lainaamisen
alalla digitaalitekniikka mahdollistaa 
uudentyyppiset käytöt, jotka eivät selkeästi 
kuulu poikkeuksia ja rajoituksia koskevien 
unionin nykyisten sääntöjen piiriin. Lisäksi 
direktiiveissä 2001/29/EY, 2006/115/EY,
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poikkeukset ovat luonteeltaan valinnaisia, 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä on 
erityisen merkityksellistä rajatylittävien 
käyttöjen osalta, joiden merkitys kasvaa 
digitaaliympäristössä. Tämän vuoksi 
unionin lainsäädännön nykyisiä rajoituksia 
ja poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä 
tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja
kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 
olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 
käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 
pakollisia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka 
koskevat käyttöjä tekstin- ja 
tiedonlouhinnan ja tieteellisen tutkimuksen 
alalla, digitaaliympäristössä tapahtuvaa 
opetuksen havainnollistamista sekä
kulttuuriperinnön säilyttämistä. Niiden 
käyttöjen osalta, jotka eivät kuulu tässä 
direktiivissä säädettyjen poikkeusten ja 
rajoitusten alaan, sovelletaan edelleen 
unionin nykyisessä lainsäädännössä 
vahvistettuja poikkeuksia ja rajoituksia. 
Direktiivejä 96/9/EY ja 2001/29/EY olisi 
muutettava.

96/9/EY ja 2009/24/EY näille aloille 
säädetyt poikkeukset ovat luonteeltaan 
valinnaisia, mikä voi vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan ja luovan 
sisällön, tiedon ja tietämyksen 
saatavuuteen. Tämä on erityisen 
merkityksellistä rajatylittävien käyttöjen 
osalta, joiden merkitys kasvaa 
digitaaliympäristössä. Tämän vuoksi 
unionin lainsäädännön nykyisiä rajoituksia 
ja poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä 
tieteellisen tutkimuksen, opetuksen,
kulttuuriperinnön säilyttämisen ja 
kirjallisten teosten julkisen lainaamisen
kannalta, olisi arvioitava uudelleen näiden 
uusien käyttöjen valossa. Olisi otettava 
käyttöön pakollisia poikkeuksia ja 
rajoituksia, jotka koskevat käyttöjä tekstin-
ja tiedonlouhinnan ja tieteellisen 
tutkimuksen alalla, digitaaliympäristössä 
tapahtuvaa opetuksen ja tieteellisen 
tutkimuksen havainnollistamista,
kulttuuriperinnön säilyttämistä, kirjallisten 
teosten julkista lainaamista ja myynnistä 
poistuneita teoksia. Niiden käyttöjen 
osalta, jotka eivät kuulu tässä direktiivissä 
säädettyjen poikkeusten ja rajoitusten 
alaan, sovelletaan edelleen unionin 
nykyisessä lainsäädännössä vahvistettuja 
poikkeuksia ja rajoituksia. Direktiivit
96/9/EY, 2001/29/EY ja 2006/115/EY olisi 
kumottava.

Or. en

Tarkistus 94
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla 
digitaalitekniikka mahdollistaa 
uudentyyppiset käytöt, jotka eivät selkeästi 

(5) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla 
digitaalitekniikka mahdollistaa 
uudentyyppiset käytöt, jotka on jo otettu 
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kuulu poikkeuksia ja rajoituksia koskevien 
unionin nykyisten sääntöjen piiriin. Lisäksi 
direktiiveissä 2001/29/EY, 96/9/EY 
ja 2009/24/EY näille aloille säädetyt 
poikkeukset ovat luonteeltaan valinnaisia, 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä on 
erityisen merkityksellistä rajatylittävien 
käyttöjen osalta, joiden merkitys kasvaa 
digitaaliympäristössä. Tämän vuoksi 
unionin lainsäädännön nykyisiä rajoituksia 
ja poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä 
tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 
olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 
käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 
pakollisia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka 
koskevat käyttöjä tekstin- ja 
tiedonlouhinnan ja tieteellisen 
tutkimuksen alalla, digitaaliympäristössä 
tapahtuvaa opetuksen havainnollistamista 
sekä kulttuuriperinnön säilyttämistä. 
Niiden käyttöjen osalta, jotka eivät kuulu 
tässä direktiivissä säädettyjen poikkeusten 
ja rajoitusten alaan, sovelletaan edelleen 
unionin nykyisessä lainsäädännössä 
vahvistettuja poikkeuksia ja rajoituksia. 
Direktiivejä 96/9/EY ja 2001/29/EY olisi 
muutettava.

huomioon joissakin jäsenvaltioissa mutta 
jotka eivät selkeästi kuulu poikkeuksia ja 
rajoituksia koskevien unionin nykyisten 
sääntöjen piiriin. Lisäksi 
direktiiveissä 2001/29/EY, 96/9/EY 
ja 2009/24/EY näille aloille on jo säädetty 
poikkeuksia ja rajoituksia. Tämän vuoksi 
unionin lainsäädännön nykyisiä rajoituksia 
ja poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä 
tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 
olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 
käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 
valinnaisia poikkeuksia ja rajoituksia, 
jotka koskevat käyttöjä tekstinlouhinnan
ja tieteellisen tutkimuksen alalla, 
digitaaliympäristössä tapahtuvaa opetuksen 
havainnollistamista sekä kulttuuriperinnön 
säilyttämistä. Niiden käyttöjen osalta, jotka 
eivät kuulu tässä direktiivissä säädettyjen 
poikkeusten ja rajoitusten alaan, 
sovelletaan edelleen unionin nykyisessä 
lainsäädännössä vahvistettuja poikkeuksia 
ja rajoituksia. Direktiivejä 96/9/EY 
ja 2001/29/EY olisi muutettava.

Or. fr

Tarkistus 95
József Szájer, Andrea Bocskor

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla 
digitaalitekniikka mahdollistaa 
uudentyyppiset käytöt, jotka eivät selkeästi 
kuulu poikkeuksia ja rajoituksia koskevien 
unionin nykyisten sääntöjen piiriin. Lisäksi 
direktiiveissä 2001/29/EY, 96/9/EY ja 

(5) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla 
digitaalitekniikka mahdollistaa 
uudentyyppiset käytöt, jotka eivät selkeästi 
kuulu poikkeuksia ja rajoituksia koskevien 
unionin nykyisten sääntöjen piiriin. Lisäksi 
direktiiveissä 2001/29/EY, 96/9/EY ja 
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2009/24/EY näille aloille säädetyt 
poikkeukset ovat luonteeltaan valinnaisia, 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä on 
erityisen merkityksellistä rajatylittävien 
käyttöjen osalta, joiden merkitys kasvaa 
digitaaliympäristössä. Tämän vuoksi 
unionin lainsäädännön nykyisiä rajoituksia 
ja poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä 
tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 
olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 
käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 
pakollisia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka 
koskevat käyttöjä tekstin- ja 
tiedonlouhinnan ja tieteellisen tutkimuksen 
alalla, digitaaliympäristössä tapahtuvaa 
opetuksen havainnollistamista sekä
kulttuuriperinnön säilyttämistä. Niiden 
käyttöjen osalta, jotka eivät kuulu tässä 
direktiivissä säädettyjen poikkeusten ja 
rajoitusten alaan, sovelletaan edelleen 
unionin nykyisessä lainsäädännössä 
vahvistettuja poikkeuksia ja rajoituksia. 
Direktiivejä 96/9/EY ja 2001/29/EY olisi 
muutettava.

2009/24/EY näille aloille säädetyt 
poikkeukset ovat luonteeltaan valinnaisia, 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä on 
erityisen merkityksellistä rajatylittävien 
käyttöjen osalta, joiden merkitys kasvaa 
digitaaliympäristössä. Tämän vuoksi 
unionin lainsäädännön nykyisiä rajoituksia 
ja poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä 
tieteellisen tutkimuksen, opetuksen, 
kirjastojen ja kulttuuriperinnön 
säilyttämisen kannalta, olisi arvioitava 
uudelleen näiden uusien käyttöjen valossa. 
Olisi otettava käyttöön pakollisia 
poikkeuksia ja rajoituksia, jotka koskevat 
käyttöjä tekstin- ja tiedonlouhinnan ja 
tieteellisen tutkimuksen alalla, 
digitaaliympäristössä tapahtuvaa opetuksen 
havainnollistamista, kulttuuriperinnön 
säilyttämistä, käyttäjien tuottamaa sisältöä 
ja kappaleiden valmistamista pysyvästi 
julkisille paikoille sijoitetuista teoksista. 
Niiden käyttöjen osalta, jotka eivät kuulu 
tässä direktiivissä säädettyjen poikkeusten 
ja rajoitusten alaan, sovelletaan edelleen 
unionin nykyisessä lainsäädännössä 
vahvistettuja poikkeuksia ja rajoituksia. 
Direktiivejä 96/9/EY ja 2001/29/EY olisi 
muutettava.

Or. en

Perustelu

Kirjaston sisällyttäminen olennaisina laitoksina on perusteltua, koska ne ovat tärkeässä 
asemassa tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuuriperinnön säilyttämisen aloilla.

Tarkistus 96
Antanas Guoga, Eva Maydell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla 

(5) Tutkimuksen, innovoinnin,
koulutuksen ja kulttuuriperinnön 
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digitaalitekniikka mahdollistaa 
uudentyyppiset käytöt, jotka eivät selkeästi 
kuulu poikkeuksia ja rajoituksia koskevien 
unionin nykyisten sääntöjen piiriin. Lisäksi 
direktiiveissä 2001/29/EY, 96/9/EY ja 
2009/24/EY näille aloille säädetyt 
poikkeukset ovat luonteeltaan valinnaisia, 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä on 
erityisen merkityksellistä rajatylittävien 
käyttöjen osalta, joiden merkitys kasvaa 
digitaaliympäristössä. Tämän vuoksi 
unionin lainsäädännön nykyisiä rajoituksia 
ja poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä 
tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 
olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 
käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 
pakollisia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka 
koskevat käyttöjä tekstin- ja 
tiedonlouhinnan ja tieteellisen tutkimuksen 
alalla, digitaaliympäristössä tapahtuvaa 
opetuksen havainnollistamista sekä 
kulttuuriperinnön säilyttämistä. Niiden 
käyttöjen osalta, jotka eivät kuulu tässä 
direktiivissä säädettyjen poikkeusten ja 
rajoitusten alaan, sovelletaan edelleen 
unionin nykyisessä lainsäädännössä 
vahvistettuja poikkeuksia ja rajoituksia. 
Direktiivejä 96/9/EY ja 2001/29/EY olisi 
muutettava.

säilyttämisen alalla digitaalitekniikka 
mahdollistaa uudentyyppiset käytöt, jotka 
eivät selkeästi kuulu poikkeuksia ja 
rajoituksia koskevien unionin nykyisten 
sääntöjen piiriin. Lisäksi direktiiveissä 
2001/29/EY, 96/9/EY ja 2009/24/EY näille 
aloille säädetyt poikkeukset ovat 
luonteeltaan valinnaisia, mikä vaikuttaa 
kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan. 
Tämä on erityisen merkityksellistä 
rajatylittävien käyttöjen osalta, joiden 
merkitys kasvaa digitaaliympäristössä. 
Tämän vuoksi unionin lainsäädännön 
nykyisiä rajoituksia ja poikkeuksia, jotka 
ovat merkityksellisiä tieteellisen 
tutkimuksen, opetuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 
olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 
käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 
pakollisia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka 
koskevat käyttöjä tekstin- ja 
tiedonlouhinnan ja tieteellisen tutkimuksen 
ja innovoinnin alalla, 
digitaaliympäristössä tapahtuvaa opetuksen 
havainnollistamista sekä kulttuuriperinnön 
säilyttämistä. Niiden käyttöjen osalta, jotka 
eivät kuulu tässä direktiivissä säädettyjen 
poikkeusten ja rajoitusten alaan, 
sovelletaan edelleen unionin nykyisessä 
lainsäädännössä vahvistettuja poikkeuksia 
ja rajoituksia. Direktiivejä 96/9/EY ja 
2001/29/EY olisi muutettava.

Or. en

Tarkistus 97
Julia Reda, Nessa Childers, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Max Andersson, 
Michel Reimon, Brando Benifei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tutkimuksen, koulutuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla 
digitaalitekniikka mahdollistaa 

(5) Tutkimuksen ja innovoinnin, 
muokkaavan käytön, koulutuksen ja 
kulttuuriperinnön alalla digitaalitekniikka 
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uudentyyppiset käytöt, jotka eivät selkeästi 
kuulu poikkeuksia ja rajoituksia koskevien 
unionin nykyisten sääntöjen piiriin. Lisäksi 
direktiiveissä 2001/29/EY, 96/9/EY ja 
2009/24/EY näille aloille säädetyt 
poikkeukset ovat luonteeltaan valinnaisia, 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä on 
erityisen merkityksellistä rajatylittävien 
käyttöjen osalta, joiden merkitys kasvaa 
digitaaliympäristössä. Tämän vuoksi 
unionin lainsäädännön nykyisiä rajoituksia 
ja poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä 
tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 
olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 
käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 
pakollisia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka 
koskevat käyttöjä tekstin- ja 
tiedonlouhinnan ja tieteellisen 
tutkimuksen alalla, digitaaliympäristössä 
tapahtuvaa opetuksen havainnollistamista
sekä kulttuuriperinnön säilyttämistä. 
Niiden käyttöjen osalta, jotka eivät kuulu 
tässä direktiivissä säädettyjen poikkeusten 
ja rajoitusten alaan, sovelletaan edelleen 
unionin nykyisessä lainsäädännössä 
vahvistettuja poikkeuksia ja rajoituksia. 
Direktiivejä 96/9/EY ja 2001/29/EY olisi 
muutettava.

mahdollistaa uudentyyppiset käytöt, jotka 
eivät selkeästi kuulu poikkeuksia ja 
rajoituksia koskevien unionin nykyisten 
sääntöjen piiriin. Lisäksi direktiiveissä 
2001/29/EY, 96/9/EY ja 2009/24/EY 
säädetyt poikkeukset ovat luonteeltaan 
valinnaisia, mikä vaikuttaa kielteisesti 
sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä on 
erityisen merkityksellistä rajatylittävien 
käyttöjen osalta, joiden merkitys kasvaa 
digitaaliympäristössä. Tämän vuoksi 
unionin lainsäädännön nykyisiä rajoituksia 
ja poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä 
tutkimuksen, opetuksen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 
olisi arvioitava uudelleen ja täydennettävä
näiden uusien käyttöjen valossa. Olisi 
otettava käyttöön pakollisia poikkeuksia ja 
rajoituksia, jotka koskevat käyttöjä tekstin-
ja tiedonlouhinnan, opetuksen 
havainnollistamisen, käyttäjien tuottaman 
sisällön, maisemanvapauden sekä 
kulttuuriperinnön säilyttämisen ja 
levittämisen aloilla. Niiden käyttöjen 
osalta, jotka eivät kuulu tässä direktiivissä 
säädettyjen poikkeusten ja rajoitusten 
alaan, sovelletaan edelleen unionin 
nykyisessä lainsäädännössä vahvistettuja 
poikkeuksia ja rajoituksia. Direktiivejä 
96/9/EY ja 2001/29/EY olisi muutettava.

Or. en

Tarkistus 98
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Hakukoneet kattavat monenlaiset 
palvelut, joiden tavoitteena on 
periaatteessa mahdollistaa yleisön pääsy 
internetissä oleviin resursseihin. 
Hakukoneiden toimintojen luonne 
vaihtelee kuitenkin merkittävästi 
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palvelusta toiseen. Sanahakuja tekevät 
hakukoneet tuottavat napsautettavan 
hyperlinkin, jonka päätehtävänä on 
ohjata käyttäjät haun kohteena olevaan 
verkkopalveluun, kun taas suurin osa 
kuvahakuja tekevistä hakukoneista esittää 
suoraan haun kohteena olevan aineiston 
hakutuloksissa riippumatta 
verkkopalvelusta, josta aineisto on 
peräisin.

Koska kuvia voidaan tarkastella 
alkuperäisen kokoisina ja 
korkealaatuisina, hakukoneet lähentyvät 
toiminnoiltaan kuvapankkeja. Graafisen 
ja plastisen taiteen tai valokuvataiteen 
teosten käyttö edellyttää näin ollen 
oikeudenhaltijoiden lupaa 
direktiivin 2001/29/EY 2 ja 3 artiklan 
mukaisesti. Kun otetaan huomioon niiden 
kuvien merkittävä määrä, joista 
hakukoneilla valmistetaan yleisölle 
kappaleita tai joita niillä välitetään
yleisölle, jäsenvaltioiden on voitava tehdä 
harkittuja ratkaisuja, joihin liittyy 
oikeudenmukaisten korvauksien 
maksaminen.

Or. fr

Tarkistus 99
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Joëlle Bergeron

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti 
sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
panoraamaoikeuden kaupallinen käyttö 
on kielletty, kappaleiden valmistamiseen 
luonnollisten henkilöiden tekemistä 
arkkitehtuuriteoksista tai pysyvästi 
julkiselle paikalle sijoitetuista veistoksista 
ja niiden kuvauksiin on aina saatava 
ennakkolupa tekijöiltä, heidän 
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oikeudenhaltijoiltaan tai 
yhteishallinnointiorganisaatioilta.

Direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanosta 
9 päivänä heinäkuuta 2015 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman 
37 kohdassa täsmennetään, että asiassa 
olisi mahdollista soveltaa yleisempiä 
sääntöjä, ja todetaan, että erot voivat olla 
perusteltuja, jotta jäsenvaltiot voivat 
säätää lakeja omien erityisten 
kulttuuristen ja taloudellisten etujensa 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 100
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Komission tiedonannossa 
”Tekijänoikeuteen pohjautuvan 
oikeudenmukaisen, tehokkaan ja 
kilpailukykyisen talouden edistäminen 
digitaalisilla sisämarkkinoilla” 
(COM(2016)0592) korostetaan 
vaikutusten arvioinnin ja julkisen 
kuulemisen mukaisesti, että ei ole mitään 
näyttöä rajatylittävistä seikoista tai 
esteistä, jotka edellyttäisivät unionilta 
uuden ns. panoraamapoikkeuksen 
käyttöönottoa. Euroopan parlamentti 
noudatti tätä linjaa tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta 
tietoyhteiskunnassa 22 päivänä 
toukokuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/29/EY täytäntöönpanosta 9 päivänä 
heinäkuuta 2015 antamassaan 
päätöslauselmassa eikä sisällyttänyt tätä 
poikkeusta, koska se edellyttäisi lisää 
yhdenmukaista EU:ssa.



AM\1123343FI.docx 27/160 PE603.009v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 101
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, Frédérique Ries, António 
Marinho e Pinto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Direktiivin, jossa pannaan 
täytäntöön Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön WIPOn 
tekijänoikeussopimus, jonka osapuoli 
unioni on, 8 artiklan mukaiset periaatteet 
ja säännöt, 3 artiklassa määritetyt 
oikeudet eli välitystä yleisölle ja yleisön 
saataviin saattamista koskevat oikeudet 
ovat tietoyhteiskunnassa keskeisessä 
asemassa. Unionin lainsäädännössä on 
taattava niiden vaikutus ja tehokkuus, 
jotta varmistetaan oikeudenhaltijoiden 
korkea suojelun taso.

Or. fr

Tarkistus 102
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 erityisten oikeuksien 
välillä. Niitä voidaan soveltaa 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. Sisällön, tiedon ja 
tietämyksen luomista, levittämistä ja 
saatavuutta sisämarkkinoilla suosimisen 
julkinen tavoite olisi myös otettava 
asianmukaisesti huomioon tasapainon 
saavuttamiseksi eri etunäkökohtien 
välillä.

Or. en

Tarkistus 103
Daniel Buda

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 
perusteltuja etuja.

(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 
perusteltuja etuja. Poikkeuksiin sisältyy 
myös ehtoja, joilla varmistetaan toimivien 
markkinoiden ja oikeudenhaltijoiden 
etujen sekä luomisen ja investointien 
kannustimien säilyttäminen.

Or. ro

Tarkistus 104
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(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 
perusteltuja etuja.

(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 
perusteltuja etuja. Nämä tapaukset 
koskevat erityisesti koulutuksen, tiedon 
sekä kulttuuriperinnön saantia ja ovat 
tämän vuoksi yleensä yleisen edun 
mukaisia.

Or. en

Tarkistus 105
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 
perusteltuja etuja.

(6) Tässä direktiivissä vahvistetuilla 
poikkeuksilla ja rajoituksilla olisi pyrittävä
saavuttamaan oikeudenmukainen tasapaino 
yhtäältä tekijöiden ja muiden 
oikeudenhaltijoiden sekä toisaalta 
käyttäjien etujen ja oikeuksien välillä. Niitä 
olisi voitava soveltaa ainoastaan tiettyihin 
erikoistapauksiin, eikä niiden pitäisi olla
ristiriidassa teoksen tai muun aineiston 
tavanomaisen käytön kanssa eikä haitata
kohtuuttomasti oikeudenhaltijan 
perusteltuja etuja.

Or. fr

Tarkistus 106
Julia Reda
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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 
perusteltuja etuja.

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

Or. en

Tarkistus 107
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kuluttajat ovat digitaaliympäristön 
käyttäjiä, mutta sen lisäksi he luovat ja 
jakavat itse luomiaan teoksia erityisesti 
tällaisessa ympäristössä yhä enemmän, 
joskaan eivät kaupallisiin tarkoituksiin.

Or. it

Tarkistus 108
Julia Reda, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivillä 2001/29/EY perustettu 
teknisten toimenpiteiden suoja on edelleen 

(7) Direktiivillä 2001/29/EY perustettu 
teknisten toimenpiteiden suoja otettiin 
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olennaisen tärkeä, jotta varmistetaan 
tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille 
unionin lainsäädännössä myönnettyjen 
oikeuksien suoja ja niiden tosiasiallinen 
toteutuminen. Tällainen suoja on pidettävä 
voimassa ja samalla varmistettava, että 
teknisten toimenpiteiden käyttö ei estä tällä 
direktiivillä vahvistettujen poikkeusten ja 
rajoituksen hyödyntämistä, mikä on 
erityisen merkityksellistä 
verkkoympäristössä. Oikeudenhaltijoilla 
pitäisi olla mahdollisuus varmistua tästä
vapaaehtoisin toimenpitein.
Oikeudenhaltijoiden pitäisi voida vapaasti 
valita muoto ja tapa, joilla tässä 
direktiivissä vahvistettujen poikkeusten ja 
rajoituksen edunsaajille tarjotaan keinot 
hyödyntää niitä, sillä edellytyksellä että 
tällaiset keinot ovat asianmukaisia. Jos 
vapaaehtoisia toimenpiteitä ei ole 
toteutettu, jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
aiheellisia toimenpiteitä direktiivin 
2001/29/EY 6 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

käyttöön, jotta varmistetaan tekijöille ja 
muille oikeudenhaltijoille unionin 
lainsäädännössä myönnettyjen oikeuksien 
suoja ja niiden tosiasiallinen toteutuminen. 
Tämän suojan soveltamisalaa on 
mukautettava, jotta voidaan varmistaa, 
että teknisten toimenpiteiden käyttö ei estä 
käyttäjien oikeuksia hyödyntää tällä 
direktiivillä vahvistettuja poikkeuksia ja 
rajoituksia, mikä on erityisen 
merkityksellistä verkkoympäristössä. 
Oikeudenhaltijat ovat usein parhaassa 
asemassa tämän varmistamiseksi
vapaaehtoisin toimenpitein, koska 
teknologisia suojelutoimenpiteitä ottavat 
useimmiten käyttöön muut tahot kuin 
oikeudenhaltijat. Kaikkien arvoketjun 
toimijoiden olisi tarjottava tässä 
direktiivissä, direktiivissä 96/9/EY, 
direktiivissä 2001/29/EY, direktiivissä 
2009/24/EY ja direktiivissä 2012/28/EU
vahvistettujen poikkeusten ja rajoitusten
edunsaajille keinot hyödyntää niitä. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava aiheellisia 
toimenpiteitä direktiivin 2001/29/EY 
6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 109
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivillä 2001/29/EY perustettu 
teknisten toimenpiteiden suoja on edelleen 
olennaisen tärkeä, jotta varmistetaan 
tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille 
unionin lainsäädännössä myönnettyjen 
oikeuksien suoja ja niiden tosiasiallinen 
toteutuminen. Tällainen suoja on pidettävä 
voimassa ja samalla varmistettava, että 
teknisten toimenpiteiden käyttö ei estä tällä 

(7) Direktiivillä 2001/29/EY perustettu 
teknisten toimenpiteiden suoja on edelleen 
tärkeä, jotta varmistetaan tekijöille ja 
muille oikeudenhaltijoille unionin 
lainsäädännössä myönnettyjen oikeuksien 
suoja ja niiden tosiasiallinen toteutuminen. 
Tällainen suoja on pidettävä voimassa ja 
samalla varmistettava, että teknisten 
toimenpiteiden käyttö ei estä tai millään 
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direktiivillä vahvistettujen poikkeusten ja 
rajoituksen hyödyntämistä, mikä on 
erityisen merkityksellistä 
verkkoympäristössä. Oikeudenhaltijoilla 
pitäisi olla mahdollisuus varmistua tästä 
vapaaehtoisin toimenpitein. 
Oikeudenhaltijoiden pitäisi voida vapaasti 
valita muoto ja tapa, joilla tässä 
direktiivissä vahvistettujen poikkeusten ja 
rajoituksen edunsaajille tarjotaan keinot 
hyödyntää niitä, sillä edellytyksellä että 
tällaiset keinot ovat asianmukaisia. Jos 
vapaaehtoisia toimenpiteitä ei ole 
toteutettu, jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
aiheellisia toimenpiteitä direktiivin 
2001/29/EY 6 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

tavalla haittaa tällä direktiivillä 
vahvistettujen poikkeusten ja rajoituksen 
hyödyntämistä, mikä on erityisen 
merkityksellistä verkkoympäristössä. 
Oikeudenhaltijoilla pitäisi olla 
mahdollisuus varmistua tästä vapaaehtoisin 
ja tehokkain toimenpitein. 
Oikeudenhaltijoiden pitäisi voida vapaasti 
valita muoto ja tapa, joilla tässä 
direktiivissä vahvistettujen poikkeusten ja 
rajoituksen edunsaajille tarjotaan keinot 
hyödyntää niitä tehokkaasti, sillä 
edellytyksellä että tällaiset keinot ovat 
avoimia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia. 
Jos vapaaehtoisia ja tehokkaita
toimenpiteitä ei ole toteutettu, 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava aiheellisia 
toimenpiteitä direktiivin 2001/29/EY 6 
artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 110
Julia Reda, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Sen varmistamiseksi, että tekniset 
toimenpiteet eivät estä tällä direktiivillä, 
direktiivillä 2001/29/EY, 
direktiivillä 96/9/EY, 
direktiivillä 2009/24/EY tai 
direktiivillä 2012/28/EU vahvistettujen 
poikkeusten ja rajoitusten hyödyntämistä, 
direktiivin 2001/29/EY 6 artiklan 4 kohtaa 
on päivitettävä sen huomioon ottamiseksi, 
että oikeudenhaltijat eivät usein pysty 
tarjoamaan poikkeusten ja rajoitusten 
edunsaajille markkinoilla keinoja 
hyödyntää poikkeuksia tai rajoituksia, 
koska teknisiä suojatoimia eivät yleensä 
sovella itse oikeudenhaltijat, vaan sisältöä 
kuluttajille tarjoavat kolmannet 
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osapuolet, kuten sähköiset 
markkinapaikat, joista jotkut ovat 
määräävässä markkina-asemassa. Sillä, 
että käyttäjät eivät voi hyödyntää 
tekijänoikeuden mukaisia oikeuksia ja 
tekijänoikeutta koskevia poikkeuksia ja 
rajoituksia, on kielteinen vaikutus 
käyttäjän perusoikeuksiin ja se on myös 
haitallista oikeudenhaltijoille, jotka usein 
ovat heikommassa neuvotteluasemassa 
digitaalisen sisällön toimittajiin nähden, 
erityisesti silloin, kun kuluttajat on lukittu 
kyseisen myyjän tuotteisiin ja palveluihin 
teknisin toimenpitein. Tämän vuoksi ei 
ole riittävää velvoittaa jäsenvaltioita 
asettamaan velvoitteita pelkästään 
oikeudenhaltijoille, jotka tavallisesti eivät 
voi poistaa kolmansien osapuolten heidän 
teoksiinsa asettamia teknisiä suojatoimia. 
Lisäksi teknisten suojatoimien 
kiertäminen tekijänoikeutta ja 
lähioikeuksia koskevien poikkeusten ja 
rajoitusten hyödyntämiseksi on 
vapautettava direktiivin 2001/29/EY 
6 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta 
tehokkaiden teknisten toimenpiteiden 
yleisestä oikeudellisesta suojasta. Lisäksi 
direktiivin 2001/28/EY 6 artiklan 
3 kohdassa esitettyä ”teknisten 
toimenpiteiden” määritelmää on 
selvennettävä siten, että se ei kata 
toimenpiteitä, jotka on suunniteltu 
rajoittamaan tekijänoikeuden 
poikkeuksen tai rajoituksen mukaista 
sallittua käyttöä.

Or. en

Tarkistus 111
Tadeusz Zwiefka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Uusi teknologia mahdollistaa Poistetaan.
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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 
tällaisissa tapauksissa tarvita lupaa.

Or. en

Tarkistus 112
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Uusi teknologia mahdollistaa (8) Uusi teknologia mahdollistaa 
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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 
tällaisissa tapauksissa tarvita lupaa.

digitaalisessa muodossa olevan tiedon, 
kuten tekstin, äänien, kuvien tai datan, 
automaattisen laskennallisen analyysin, 
joka yleisesti tunnetaan tekstin- ja 
tiedonlouhintana. Tekstin- ja 
tiedonlouhinta antaa mahdollisuuden 
lukea ja analysoida suuria määriä 
digitaalisesti tallennettua tietoa uuden 
tietämyksen hankkimiseksi ja uusien 
kehityssuuntausten tunnistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 113
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Uusi teknologia mahdollistaa (8) Uusi teknologia mahdollistaa 
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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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

digitaalisessa muodossa olevan tiedon, 
kuten tekstin, äänien, kuvien tai datan, 
automaattisen laskennallisen analyysin, 
joka yleisesti tunnetaan tekstin- ja 
tiedonlouhintana. Tällainen teknologia 
antaa mahdollisuuden käsitellä suuria 
tietomääriä uuden tietämyksen 
hankkimiseksi ja uusien kehityssuuntausten 
tunnistamiseksi. Tekstin- ja 
tiedonlouhintateknologia on yleistä 
kaikkialla digitaalitaloudessa, mutta 
yleisesti tunnustetaan, että tekstin- ja 
tiedonlouhintaa varten tehtyjen kopioiden 
laillisuutta on selvennettävä innovoinnin 
tukemiseksi ja keksintöjen edistämiseksi 
kaikilla aloilla. Ilman kaikkialla 
unionissa sovellettavaa pakollista 
poikkeusta kaikki tekstin- ja 
tiedonlouhintaan osallistuvat tahot, myös
tutkimusorganisaatiot, kuten korkeakoulut 
ja tutkimuslaitokset, kokevat oikeudellista 
epävarmuutta siitä, missä määrin ne voivat 
harjoittaa sisältöä koskevaa tekstin- ja 
tiedonlouhintaa. Jotta tekstin- ja 
tiedonlouhinta olisi mahdollista, ensin on 
välttämätöntä saada pääsy tietoon ja sitten 
toisintaa se. Tavallisesti tieto voidaan 
käsitellä tekstin- ja tiedonlouhinnan 
avulla vasta sitten, kun se on 
normalisoitu. Kun tietoon on laillinen 
pääsy, tekijänoikeudella suojattu käyttö 
tapahtuu tiedon normalisoinnin aikana, 
sillä tämä johtaa kappaleen 
valmistamiseen muuttamalla tiedon 
muoto tai kopioimalla se tietokannasta 
muotoon, johon voidaan soveltaa tekstin-
ja tiedonlouhintaa. Tekijänoikeuden 
kannalta merkityksellinen prosessi 
tekstin- ja tiedonlouhintateknologian 
käytössä ei siten ole itse tekstin- ja 
tiedonlouhintaprosessi, joka koostuu 
digitaalisesti tallennetun, normalisoidun 
tiedon lukemisesta ja analysoinnista, vaan 
pääsyä koskeva prosessi sekä prosessi, 
jossa tieto normalisoidaan, jotta voidaan 
mahdollistaa sen automaattinen 
laskennallinen analyysi. Prosessia, joka 
koskee pääsyä tekijänoikeudella 
suojattuihin teoksiin tai muuhun 
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aineistoon, säännellään jo tätä koskevassa 
unionin tekijänoikeuslainsäädännössä. 
Tietyissä tapauksissa tekstin- ja 
tiedonlouhinta voi kohdistua 
tekijänoikeudella ja/tai sui generis 
tietokantaoikeudella suojattuihin teoksiin.
Tekstin- ja tiedonlouhintaa voidaan myös 
harjoittaa pelkästään sellaisten tietojen tai 
datan pohjalta, jotka eivät ole 
tekijänoikeudella suojattuja.

Or. en

Tarkistus 114
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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 

(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 mahdollisuuden käsitellä suuria 
tietomääriä uuden tietämyksen 
hankkimiseksi ja uusien kehityssuuntausten 
tunnistamiseksi tutkimustarkoituksia 
varten. Tekstin- ja 
tiedonlouhintateknologia on yleistä 
kaikkialla digitaalitaloudessa, mutta 
yleisesti tunnustetaan, että tekstin- ja 
tiedonlouhinta voi olla erityisen hyödyllistä 
tutkimusyhteisölle, jolloin se tukee 
innovointia ja kilpailukykyä. Kun 
tutkimusta harjoittavat oppilaitokset ja 
organisaatiot, kuten korkeakoulut, 
julkinen sektori, kulttuuriperintölaitokset
ja tutkimuslaitokset, unionissa koetaan
kuitenkin oikeudellista epävarmuutta siitä, 
missä määrin ne voivat harjoittaa sisältöä 
koskevaa tekstin- ja tiedonlouhintaa. 
Joissakin tapauksissa tekstin- ja 
tiedonlouhinta voi kohdistua 



PE603.009v01-00 38/160 AM\1123343FI.docx

FI

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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

Or. en

Tarkistus 115
Antanas Guoga, Eva Maydell

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 

(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 mahdollisuuden käsitellä suuria 
digitaalisesti tallennettuja tietomääriä 
uuden tietämyksen hankkimiseksi ja uusien 
kehityssuuntausten tunnistamiseksi. 
Tekstin- ja tiedonlouhintateknologia on 
yleistä kaikkialla digitaalitaloudessa ja
yleisesti tunnustetaan, että tekstin- ja 
tiedonlouhinta voi olla erityisen hyödyllistä 
paitsi tutkimusyhteisölle myös aloitteleville 
yrityksille, jolloin se tukee innovointia. 
Joissakin tapauksissa tekstin- ja 
tiedonlouhinta voi kohdistua 
tekijänoikeudella ja/tai sui generis 
tietokantaoikeudella suojattuihin toimiin, 
erityisesti kun kyseessä on kappaleiden 
valmistaminen teoksista tai muusta 



AM\1123343FI.docx 39/160 PE603.009v01-00

FI

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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

aineistosta ja/tai sisällön kopioiminen 
tietokannasta. Tässä asiassa 
tutkimusorganisaatiot, kuten 
korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, samoin 
kuin yritykset, jotka käyttävät tekstin- ja 
tiedonlouhintaa tärkeimpänä 
työvälineenä, kokevat oikeudellista 
epävarmuutta siitä, missä määrin ne 
voivat harjoittaa sisältöä koskevaa tekstin-
ja tiedonlouhintaa. 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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

Or. en

Tarkistus 116
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 

(8) Uusi teknologia mahdollistaa 
digitaalisessa muodossa olevan tiedon, 
kuten tekstin, äänien, kuvien tai datan, 
automaattisen laskennallisen analyysin, 
joka yleisesti tunnetaan tekstin- ja 
tiedonlouhintana. Vaikka tällainen 
teknologia antaa tutkijoille mahdollisuuden 
käsitellä suuria tietomääriä uuden 
tietämyksen hankkimiseksi ja uusien 
kehityssuuntausten tunnistamiseksi, 
teknologian käyttöä on säänneltävä ja 
rajoitettava koskemaan ainoastaan muuta 
kuin kaupallista käyttöä erityisesti tietojen 
analysoinnin kohdalla. Vaikka 
tekstinlouhinta saattaa osoittautua 
hyödylliseksi tutkimuksen ja innovoinnin 
kannalta, siitä ei saa aiheutua suhteetonta 
haittaa tekijänoikeudelle hyödyn 
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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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

saavuttamiseksi pedagogisen tavoitteen 
sijaan. 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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

Or. fr

Tarkistus 117
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(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 kansalaisille, aloitteleville 
yrityksille, tutkijoille ja toimittajille
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 myös olla hyödyllistä 
kansalaistieteelle, yrityksille,
tutkimusyhteisölle ja journalismille, 
jolloin se tukee innovointia. Yksilöt ja 
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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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

oikeushenkilöt, joilla on lupa käyttää 
sisältöä, kokevat kuitenkin unionissa 
oikeudellista epävarmuutta siitä, missä 
määrin ne voivat harjoittaa sitä 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 
tällaisissa tapauksissa tarvita lupaa.

Or. en

Tarkistus 118
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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 

(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 
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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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

tutkimuslaitokset, korkeakoulut, 
korkeakoulujen kirjastot, museot ja 
laboratoriot 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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

Or. de

Tarkistus 119
Victor Negrescu

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 

(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 
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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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

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 voi myös harjoittaa 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
jolla on laillinen pääsy tietoon.

Or. en

Tarkistus 120
Jens Rohde

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 

(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 
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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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

tutkimusyhteisölle, jolloin se tukee 
innovointia. Tutkimusorganisaatiot, kuten 
korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ja niiden 
kirjastot, museot ja laboratoriot, 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 tällaisissa tapauksissa
tarvita lupaa.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että poikkeus koskee myös korkeakoulujen kirjastoja, museoita ja 
laboratorioita.

Tarkistus 121
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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 

(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 
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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 tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

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 tai laillisesti saatavilla, eikä 
niiden kohdalla tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

Or. fr

Tarkistus 122
Tadeusz Zwiefka

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, 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 123
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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 ovat kuitenkin vapaaehtoisia, 
eivätkä ne täysin sovellu teknologian 
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Kun 
sisältö on laillisesti käyttäjien, sekä 
julkisten että yksityisten tahojen ja 
yksilöiden saatavilla, esimerkiksi 
internetin kautta tai julkaisun tilauksena 
tai avoimen pääsyn tarjoavana lisenssinä, 
lisenssiehdoissa voidaan kuitenkin kieltää 
tekstin- ja tiedonlouhinta. Koska 
tutkimusta tehdään ja liiketoimintaa 
harjoitetaan kumpaakin yhä enemmän 
digitaalitekniikan tuella, vaarana on, että 
unionin maailmanlaajuinen kilpailuasema 
kärsii, ellei tekstin- ja tiedonlouhintaa 
koskevan oikeudellisen epävarmuuden 
korjaamiseksi toteuteta toimia. On tärkeää 
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ottaa huomioon tekstin- ja 
tiedonlouhintateknologian potentiaali 
uuden tietämyksen, innovoinnin ja 
keksintöjen mahdollistamisessa kaikilla 
aloilla sekä tällaisen teknologian rooli 
digitaalitalouden jatkuvassa 
kehittämisessä säätämällä poikkeuksesta, 
joka koskee toisintamista ja tiedon 
kopiointia tekstin- ja tiedonlouhintaa 
varten silloin, kun siihen on laillinen 
pääsy.

Or. en

Tarkistus 124
Antanas Guoga, Eva Maydell

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 ovat kuitenkin vapaaehtoisia, 
eivätkä ne täysin sovellu teknologian 
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Kun 
sisältö on laillisesti 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. Digitaalitalouden ja sen kasvun 
vuoksi on tärkeää ottaa huomioon tekstin-
ja tiedonlouhinnan myönteinen vaikutus 
innovointiin sekä se, miten se voi edistää 
digitaalitalouden jatkuvaa kehittämistä 
unionissa, säätämällä poikkeuksesta, joka 
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koskee tiedon toisintamista ja tiedon 
kopiointia tekstin- ja tiedonlouhintaa 
varten silloin, kun siihen on saatu 
laillinen pääsy.

Or. en

Tarkistus 125
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

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 ovat kuitenkin vapaaehtoisia, 
eivätkä ne täysin sovellu tekstin- ja 
tiedonlouhintateknologian käyttöön, joka 
on merkityksellistä myös paljossa muussa 
kuin tieteellisessä tutkimuksessa. Kun 
sisältö on laillisesti 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 ja eurooppalaisessa 
avoimen tieteen toimintaohjelmassa 
suunnitellut toimintalinjat kärsivät, ellei 
kaikkien mahdollisten käyttäjien tekstin-
ja tiedonlouhintaa koskevan oikeudellisen 
epävarmuuden korjaamiseksi toteuteta 
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toimia. Unionin lainsäädännössä olisi 
tunnustettava, että tekstin- ja 
tiedonlouhintaa käytetään yhä enemmän 
virallisten tutkimuslaitosten ulkopuolella 
ja muihin tarkoituksiin kuin tieteelliseen 
tutkimukseen, vaikka tämä edistää 
innovointia, teknologian siirtoa ja julkista 
etua.

Or. en

Tarkistus 126
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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 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 
unionin lainsäädännössä koskevan 
oikeudellisen epävarmuuden korjaamiseksi 
toteuteta toimia samalla kun varmistetaan, 
että jäsenvaltioissa voidaan edelleen 
soveltaa tekstin- ja tiedonlouhintaa 
koskevia poikkeuksia.

Or. en
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Tarkistus 127
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 ovat kuitenkin vapaaehtoisia, 
eivätkä ne täysin sovellu teknologian 
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Kun 
sisältö on luvallisesti yksilöiden ja 
oikeushenkilöiden saatavilla, esimerkiksi 
julkaisun tilauksena tai avoimen pääsyn 
tarjoavana lisenssinä, lisenssiehdoissa 
voidaan kuitenkin kieltää tekstin- ja 
tiedonlouhinta. Koska tutkimusta tehdään 
ja liiketoimintaa harjoitetaan kumpaakin
yhä enemmän digitaalitekniikan tuella, 
vaarana on, että unionin kilpailuasema 
tutkimusalueena kärsii, ellei tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan oikeudellisen 
epävarmuuden korjaamiseksi toteuteta 
toimia.

Or. en

Tarkistus 128
Constance Le Grip

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 

(9) Unionin lainsäädännössä on jo 
ennestään vahvistettu tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia koskevia tiettyjä 
poikkeuksia ja rajoituksia, joita voidaan 
soveltaa myös tekstin- ja 
tiedonlouhintatoimiin. Tällaiset 
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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.

poikkeukset ovat kuitenkin vapaaehtoisia, 
eivätkä ne täysin sovellu teknologian 
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Kun 
laillisesti hankittu 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.

Or. en

Tarkistus 129
Jens Rohde

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 ovat kuitenkin vapaaehtoisia, 
eivätkä ne täysin sovellu teknologian 
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Kun 
tutkijat ovat hankkineet laillisesti 
oikeuden tutustua aineistoon, 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.
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Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että tämän ei ole tarkoitus koskea vuokrattua sisältöä tai muun 
tekijänoikeuspoikkeuksen nojalla käyttöön saatua sisältöä, ja viittaus ohjelmistodirektiivin 
2009/24/EY 5 artiklan testattuun ja hyväksi havaittuun konseptiin tuntuisi asianmukaiselta.

Tarkistus 130
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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) Joissakin kansallisissa 
oikeudellisissa järjestelmissä ja unionin 
lainsäädännössä on jo ennestään 
vahvistettu tieteellisiä tutkimustarkoituksia 
koskevia tiettyjä poikkeuksia ja rajoituksia, 
joita voidaan soveltaa myös 
tekstinlouhintatoimiin. Tekijänoikeuden 
loukkaamattomuuden suojelemiseksi 
näiden poikkeuksien olisi edelleen oltava 
vapaaehtoisia. Kuitenkin, kun tutkijat ovat 
saaneet sisällön laillisesti saataville, 
esimerkiksi julkaisun tilauksena tai 
avoimen pääsyn tarjoavana lisenssinä, 
lisenssiehdoissa olisi voitava kieltää 
tekstinlouhinta. Koska tutkimusta tehdään 
yhä enemmän digitaalitekniikan tuella, 
vaarana on, että unionin jäsenvaltioiden
kilpailuasema tutkimusalueena ja 
datatalouden alan johtoasemassa kärsii 
tekstinlouhinnan mahdollisen kieltämisen 
vuoksi, ellei sitä koskevan oikeudellisen 
epävarmuuden korjaamiseksi toteuteta 
toimia.

Or. fr

Tarkistus 131
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Lisäksi tunnustetaan yleisesti, että 
pääsy normalisoituun tietoon muodossa, 
jossa siihen voidaan soveltaa tekstin- ja 
tiedonlouhintaa, voi hyödyttää erityisesti 
tutkimusyhteisöä kokonaisuudessaan ja 
myös pienempiä tutkimusorganisaatioita, 
etenkin kun sisältö ei ole laillisesti 
saatavissa esimerkiksi julkaisun 
tilauksena tai avoimen pääsyn tarjoavana 
lisenssinä. Unionissa 
tutkimusorganisaatioilla, kuten 
korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla, on 
haasteita päästä laillisesti sellaiseen 
määrään digitaalisesti tallennettua tietoa, 
joka tarvitaan uuden tietämyksen 
etsimiseen tekstin- ja tiedonlouhinnan 
avulla.

Or. en

Tarkistus 132
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Lisäksi tunnustetaan yleisesti, että 
pääsy tietoon muodossa, jossa siihen 
voidaan soveltaa tekstin- ja 
tiedonlouhintaa, voi hyödyttää erityisesti 
tutkimusyhteisöä kokonaisuudessaan ja 
myös pienempiä tutkimusorganisaatioita, 
etenkin kun sisältö ei ole laillisesti 
saatavissa esimerkiksi julkaisun 
tilauksena tai avoimen pääsyn tarjoavana 
lisenssinä. Unionissa 
tutkimusorganisaatioilla, kuten 
korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla, 
sekä tutkimusta tukevilla organisaatiolla, 
kuten kirjastoilla ja 
kulttuuriperintölaitoksilla, on haasteita 
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päästä laillisesti sellaiseen määrään 
digitaalisesti tallennettua tietoa, joka 
tarvitaan uuden tietämyksen etsimiseen 
tekstin- ja tiedonlouhinnan avulla. On 
myös monen muun tyyppistä sisältöä, 
kuten kauppojen julkistamiset, elokuvat, 
ääni ja laajempi internet, joiden 
analysointiin sovelletaan tekstin- ja 
tiedonlouhintaa, joihin pääsyssä voi myös 
olla ongelmia ja joiden 
oikeudenhaltijoiden on vaikeampi luoda 
teoksistaan käyttökelpoisen muotoisia 
versioita.

Or. en

Tarkistus 133
Emil Radev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 а) Lisäksi tunnustetaan yleisesti, että 
pääsy tietoon muodossa, jossa siihen 
voidaan soveltaa tekstin- ja 
tiedonlouhintaa, voi hyödyttää erityisesti 
tutkimusyhteisöä kokonaisuudessaan ja 
myös pienempiä tutkimusorganisaatioita, 
etenkin kun sisältö ei ole laillisesti 
saatavissa esimerkiksi tieteellisen 
julkaisun tilauksena tai avoimen pääsyn 
tarjoavana lisenssinä. Unionissa 
tutkimusorganisaatioilla, kuten 
korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla tai 
tieteellistä tutkimusta tukevilla yleisillä 
kirjastoilla ja kulttuuriperintölaitoksilla 
on haasteita päästä laillisesti sellaiseen 
määrään digitaalisesti tallennettua tietoa, 
joka tarvitaan uuden tietämyksen 
etsimiseen tekstin- ja tiedonlouhinnan 
avulla.

Or. bg
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Tarkistus 134
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Julkisella rahoituksella tuotetut 
tutkimustiedot olisi asetettava saataville 
avoimessa muodossa, jotta tutkijat, 
kansalaiset ja yritykset saisivat pääsyn 
tietoihin ja voisivat käyttää niitä 
uudelleen muun muassa tekstin- ja 
tiedonlouhintaa varten. Tällä velvoitteella 
olisi luotava avoimen tiedon mandaatti, 
joka hyödyttäisi tutkijoita ja 
eurooppalaisia pk-yrityksiä ja aloittelevia 
yrityksiä. Eurooppalaisen innovoinnin 
edistämiseksi tekstin- ja tiedonlouhinnan 
mahdollistamisen suuntaviivoja olisi 
edelleen tarkasteltava Horisontti 2020 -
ohjelman avointa tutkimustietoa koskevan 
kokeiluhankkeen linjojen mukaisesti. 
Tekstin- ja tiedonlouhintaa koskevan 
poikkeuksen olisi katettava kaikki 
tietolähteet, myös tietoyhteiskunnan 
palveluiden tarjoajien tiedot, jotta 
vältetään keskittyneet ja kilpailunvastaiset 
tutkimusmallit.

Or. en

Tarkistus 135
Tadeusz Zwiefka

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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 136
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

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 
tekstin- ja tiedonlouhintaa varten, mistä ei 
pitäisi maksaa korvausta ottaen 
huomioon, että poikkeuksen luonteen ja 
ulottuvuuden vuoksi haitan olisi oltava 
vähäinen. Toisella pakollisella 
poikkeuksella olisi annettava 
tutkimusorganisaatioille pääsy 
normalisoituun tietoon muodossa, jossa 
siihen voidaan soveltaa tekstin- ja 
tiedonlouhintaa, edellyttäen, että 
tutkimusorganisaatio suorittaa kyseisen 
prosessin. Oikeudenhaltijoilla ei pitäisi 
olla mahdollisuutta hakea poikkeuksesta 
korvausta, joka ylittää sen, mikä on 
tarpeellista ja oikeasuhteista 
normalisointimenettelyn kustannusten 
osalta. Tutkimusorganisaatioiden olisi 
hyödyttävä poikkeuksesta myös silloin, 
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kun ne toimivat yksityisen ja julkisen 
sektorin kumppanuushankkeissa. Näillä 
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.

Or. en

Tarkistus 137
Jens Rohde

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. 
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. Estääkseen 
tekstin- ja tiedonlouhinnassa tarvittavan 
sisällön aiheettoman levittämisen 
tutkimusorganisaatioiden olisi tuhottava 
tekstin- ja tiedonlouhintaa varten 
valmistettu sisältö, kun kaikki 
tutkimuksen edellyttämät toimet on 
toteutettu. Tutkimusorganisaatioiden olisi 
hyödyttävä poikkeuksesta myös silloin, 
kun ne toimivat yksityisen ja julkisen 
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sektorin kumppanuushankkeissa, 
edellyttäen, että toteutettu tekstin- ja 
tiedonlouhinta liittyy suoraan kyseisen 
kumppanuuden kehyksessä toteutetun 
tutkimuksen tarkoitukseen.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että tiedonsaanti tekstin- ja tiedonlouhintaa varten on rajoitettu tätä 
tarkoitusta varten ja kaikki sitä varten valmistettu sisältö olisi tuhottava tekstin- ja 
tiedonlouhintahankkeen päätyttyä. Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuushankkeiden 
ottaminen mukaan olisi rajoitettava koskemaan tutkimustarkoituksia eikä yksityisyrityksiä, 
jotka tuottavat tiedonlouhintasisällöstä kaupallista arvoa.

Tarkistus 138
József Szájer, Andrea Bocskor

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. 
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. Estääkseen 
tekstin- ja tiedonlouhinnassa tarvittavan 
sisällön aiheettoman levittämisen 
tutkimusorganisaatioiden olisi tuhottava 
tekstin- ja tiedonlouhintaa varten 
valmistettu sisältö, kun kaikki 
tutkimuksen edellyttämät toimet on 
toteutettu. Tutkimusorganisaatioiden olisi 
hyödyttävä poikkeuksesta myös silloin, 
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kun ne osallistuvat yksityisen ja julkisen 
sektorin kumppanuushankkeisiin, 
edellyttäen, että toteutettu tekstin- ja 
tiedonlouhinta liittyy suoraan kyseisen 
kumppanuuden kehyksessä toteutetun 
tutkimuksen tarkoitukseen.

Or. en

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää välttää suojattujen teosten perusteeton aiheeton levittäminen.

Tarkistus 139
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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 
kaikille henkilöille, sekä luonnollisille että 
oikeushenkilöille, 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. Sidosryhmien 
vuoropuhelua, jonka tavoitteena on 
laajentaa pääsyä tietokantaan pelkästään 
tekstin- ja tiedonlouhintaa varten, olisi 
kannustettava silloin, kun 
tutkimusorganisaatioilla ei ole yleisesti 
alkuperäisten teosten laillista 
käyttömahdollisuutta.

Or. en
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Tarkistus 140
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

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. 
Uutta poikkeusta olisi sovellettava vain
tekstin- ja tiedonlouhintaan ei-
kaupallisiin tarkoituksiin.
Oikeudenhaltijoilla olisi säilytettävä 
mahdollisuus kehittää lisenssejä ja saada 
maksuja.

Or. en

Tarkistus 141
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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 

(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 
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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.

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, mikäli myös 
kumppanuuteen osallistuvalla yrityksellä 
on laillinen pääsy teoksiin tai muuhun 
aineistoon.

Or. de

Tarkistus 142
Constance Le Grip

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. 
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, jos tällaisiin 
kumppanuuksiin osallistuvat yksityiset 
kumppanit toimivat voittoa 
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tavoittelemattomalta pohjalta.

Or. en

Tarkistus 143
Emil Radev

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 
tutkimusorganisaatioiden ja yleisten 
kirjastojen pääsyä tietoon muodossa, jossa 
siihen voidaan soveltaa tekstin- ja 
tiedonlouhintaa. Tällä 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 ja yleisten 
kirjastojen olisi hyödyttävä poikkeuksesta 
myös silloin, kun ne toimivat yksityisen ja 
julkisen sektorin kumppanuushankkeissa.

Or. bg

Tarkistus 144
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tällaista oikeudellista 
epävarmuutta olisi korjattava säätämällä 

(10) Tällaista oikeudellista 
epävarmuutta olisi korjattava säätämällä 
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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.

vapaaehtoisesta poikkeuksesta, joka 
koskee oikeutta kappaleen valmistamiseen. 
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.

Or. fr

Tarkistus 145
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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
tutkimustarkoituksia varten. 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. 
Jäsenvaltioiden olisi kyettävä 
määrittämään, että tutkijat voivat hyötyä
poikkeuksesta myös silloin, kun ne 
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toimivat yksityisen ja julkisen sektorin 
kumppanuushankkeissa.

Or. en

Tarkistus 146
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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, 
raakadata mukaan lukien. 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. Oikeushenkilöt 
voisivat hyötyä poikkeuksesta myös silloin, 
kun ne toimivat yksityisen ja julkisen 
sektorin kumppanuushankkeissa.

Or. en

Tarkistus 147
Antanas Guoga, Eva Maydell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tällaista oikeudellista 
epävarmuutta olisi korjattava säätämällä 

(10) Tällaista oikeudellista 
epävarmuutta olisi korjattava säätämällä 
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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.

pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen ja myös 
oikeutta estää tietokannasta kopiointi. 
Tutkimusorganisaatioiden olisi 
hyödyttävä poikkeuksesta myös silloin, 
kun ne toimivat yksityisen ja julkisen 
sektorin kumppanuushankkeissa. 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.

Or. en

Tarkistus 148
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Olisi syytä huomioida, että 
teknologinen innovointi voi tehdä 
oikeussäännöistä vanhentuneita ja että 
tämän estämiseksi olisi suositeltavaa 
yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa 
tekijänoikeuksiin ja niihin liittyviin 
oikeuksiin sovellettavia 
lainsäädäntöpuitteita ottamalla käyttöön 
avoin standardi poikkeuksien ja 
rajoitusten tulkitsemiseksi.

Or. it

Tarkistus 149
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Yksityisen elimen olisi toteutettava 
toimia julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehyksessä ainoastaan, 
jos elin edustaa ei-kaupalliseen 
tavoitteeseen pyrkivää rakennetta ja sillä 
on laillinen pääsy sisältöön.

Or. fr

Tarkistus 150
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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 
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 

Poistetaan.



AM\1123343FI.docx 67/160 PE603.009v01-00

FI

tekijöiden, kuten osakkeenomistajien tai 
jäsenten ominaisuuksien vuoksi käyttää 
määräysvaltaa näissä organisaatioissa ja 
näin saavuttaa etuoikeutetun aseman 
tutkimustulosten saannissa.

Or. en

Tarkistus 151
Tadeusz Zwiefka

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 
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.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 152
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 153
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Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

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 
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.

(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 
poikkeuksen edunsaajista vallitsee 
yhteisymmärrys. Erilaisista oikeudellisista 
muodoista ja rakenteista huolimatta 
jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioille on 
yleensä yhteistä se, että ne toimivat joko 
ei-kaupalliselta 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. 
Tutkimusorganisaatioita, jotka toteuttavat 
tekstin- ja tiedonlouhintaa kaupallista 
tarkoitusta varten, ei pitäisi katsoa 
tutkimusorganisaatioksi tämän direktiivin 
soveltamista varten. Tämän direktiiviin 
soveltamista varten 
tutkimusorganisaatioiksi ei pitäisi katsoa 
organisaatioita, joihin kaupallisilla 
yrityksillä on merkittävä vaikutus, kun 
tällaiset yritykset voivat rakenteellisten 
tekijöiden, kuten osakkeenomistajien tai 
jäsenten ominaisuuksien vuoksi käyttää 
määräysvaltaa näissä organisaatioissa ja 
näin saavuttaa etuoikeutetun aseman 
tutkimustulosten saannissa. 
Tutkimusorganisaatioiden, jotka 
toteuttavat tekstin- ja tiedonlouhintaa 
osana yksityisen ja julkisen sektorin 
kumppanuutta, olisi hyödyttävä 
poikkeuksesta, edellyttäen että ne toimivat 
voittoa tavoittelematta, ei-kaupallista 
tarkoitusta varten. Tämän vuoksi tekstin-
ja tiedonlouhintaa kaupallisiin 
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tarkoituksiin osana julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuutta harjoittavien 
tutkimusorganisaatioiden kaupallisten 
kumppanien olisi hankittava 
organisaatioiden käyttämä sisältö 
laillisesti.

Or. en

Tarkistus 154
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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 
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.

(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 
poikkeuksen edunsaajista vallitsee 
yhteisymmärrys. Erilaisista oikeudellisista 
muodoista ja rakenteista huolimatta 
jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioille on 
yleensä yhteistä se, että ne toimivat joko 
voittoa tavoittelemattomalta, ei-
kaupalliselta pohjalta tai valtion 
tunnustamana yleisen edun mukaisen 
tehtävän yhteydessä. Tämä koskee 
esimerkiksi yliopistoja ja niiden kirjastoja 
sekä museoita, jos ensisijaisena 
tavoitteena on koulutus tai tieteellinen 
tutkimus. 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, jotka investoivat tekstin- ja 
tiedonlouhintaan voiton tavoittelemiseksi 
tai joihin kaupallisilla yrityksillä on 
ratkaiseva vaikutus, kun tällaiset yritykset 
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voivat rakenteellisten tekijöiden, kuten 
osakkeenomistajien tai jäsenten 
ominaisuuksien vuoksi käyttää 
määräysvaltaa näissä organisaatioissa ja 
näin saavuttaa etuoikeutetun aseman 
tutkimustulosten saannissa. Jos 
tutkimusorganisaatio suorittaa tekstin- ja 
tiedonlouhintaa yksityisen ja julkisen 
sektorin kumppanuuden puitteissa 
kaupallisen yrityksen hyväksi, myös 
yrityksellä on oltava laillinen pääsy 
teoksiin tai muuhun aineistoon.

Or. de

Tarkistus 155
Jens Rohde

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 
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 

(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 
poikkeuksen edunsaajista vallitsee 
yhteisymmärrys. Erilaisista oikeudellisista 
muodoista ja rakenteista huolimatta 
jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioille on 
yleensä yhteistä se, että ne toimivat joko 
voittoa tavoittelemattomalta, ei-
kaupalliselta 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. Näihin 
tutkimusorganisaatioihin kuuluvat 
julkisesti rahoitetut korkeakoulut ja 
niiden kirjastot, museot ja laboratoriot, 
jos niiden ensisijaisena tavoitteena on 
tarjota koulutuspalveluja ja tehdä 
tieteellistä tutkimusta. Organisaatioita, 
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jäsenten ominaisuuksien vuoksi käyttää 
määräysvaltaa näissä organisaatioissa ja 
näin saavuttaa etuoikeutetun aseman 
tutkimustulosten saannissa.

jotka tavoittelevat kaupallista hyötyä 
tekstin- ja tiedonlouhintaan tekemilleen 
investoinneille, ei pitäisi pitää tässä 
direktiivissä tarkoitettuina 
tutkimusorganisaatioina. Tämän 
direktiiviin soveltamista varten 
tutkimusorganisaatioiksi ei pitäisi katsoa 
organisaatioita, joihin kaupallisilla 
yrityksillä on merkittävä vaikutus, kun 
tällaiset yritykset voivat rakenteellisten 
tekijöiden, kuten osakkeenomistajien tai 
jäsenten ominaisuuksien vuoksi käyttää 
määräysvaltaa näissä organisaatioissa ja 
näin saavuttaa etuoikeutetun aseman 
tutkimustulosten saannissa.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että poikkeus koskee myös korkeakoulujen kirjastoja, museoita ja 
laboratorioita. Tutkimusorganisaatioiden, jotka pyrkivät saamaan kaupallista voittoa tekstin-
ja tiedonlouhintatuotteen avulla, ei pitäisi voida hyötyä tekstin- ja tiedonlouhintaa koskevasta 
poikkeuksesta.

Tarkistus 156
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

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 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 

(11) Tutkimusorganisaatioihin unionissa 
kuuluu runsaasti erilaisia ja erikokoisia 
yksiköitä, joiden ensisijaisena tavoitteena 
on tehdä tutkimusta tai jotka tekevät 
tällaista tutkimusta koulutuspalveluiden 
tarjonnan yhteydessä. Ottaen huomioon 
tällaisten yksiköiden moninaisuuden, 
esimerkiksi pienet tutkimusorganisaatiot, 
joilla on vain rajallinen pääsy sisältöön, 
on tärkeää, että oikeudenhaltijat tarjoavat 
pääsyn normalisoituihin tietokantoihin 
tekstin- ja tiedonlouhintaa varten. 
Erilaisista oikeudellisista muodoista ja 
rakenteista huolimatta jäsenvaltioiden 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 157
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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 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 

(11) Organisaatioihin unionissa kuuluu 
tutkimusta tekeviä yksiköitä, myös 
julkisen sektorin ja kulttuuriperintöalan 
laitoksia, joiden ensisijaisena tavoitteena 
on tehdä tieteellistä tutkimusta tai jotka 
tekevät 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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 158
Tadeusz Zwiefka

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 159
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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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, ja tutkimustulosten uusittavuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
nimettävä laitos, johon tekstin- ja 
tiedonlouhinnassa käytetyt 
tietokokonaisuudet tallennetaan 
turvallisesti.

Or. en

Tarkistus 160
Jiří Maštálka

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.

Or. en

Tarkistus 161
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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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) Oikeudenhaltijoiden olisi sallittava 
toimenpiteiden soveltaminen, kun on riski 
siitä, että järjestelmän tai tietokannan, jossa 
teoksia tai muuta aineistoa isännöidään, 
turvallisuus ja eheys voisivat vaarantua. 
Näiden toimenpiteiden olisi oltava 
avoimia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia 
eikä niillä pitäisi ylittää sitä, mikä on 
tarpeen tavoitteen eli järjestelmän 
turvallisuuden ja eheyden varmistamisen 
saavuttamiseksi, eikä niillä saa millään 
tavalla vaarantaa poikkeuksen tosiasiallista 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 162
Emil Radev

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 voisi vaarantua. Näillä 
toimenpiteillä ei pitäisi ylittää sitä, mikä on 
tarpeen tavoitteen eli järjestelmän 
turvallisuuden varmistamisen 
saavuttamiseksi, eikä niillä pitäisi 
vaarantaa poikkeuksen tosiasiallista 
soveltamista.

Or. bg
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Tarkistus 163
Tadeusz Zwiefka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ei ole tarpeen säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta tällä 
direktiivillä perustetun tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukaisten käyttöjen osalta, sillä 
poikkeuksen luonteen ja alan vuoksi 
haitan pitäisi jäädä erittäin vähäiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 164
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ei ole tarpeen säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta tällä 
direktiivillä perustetun tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukaisten käyttöjen osalta, sillä 
poikkeuksen luonteen ja alan vuoksi haitan 
pitäisi jäädä erittäin vähäiseksi.

(13) Ei ole tarpeen säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta tällä 
direktiivillä perustetun tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukaisten käyttöjen osalta, sillä 
poikkeuksen luonteen ja alan vuoksi tämä 
ei aiheuttaisi kohtuutonta haittaa 
oikeudenhaltijalle. Tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukainen käyttö ei myöskään olisi 
ristiriidassa teoksen tavanomaisen käytön 
kanssa tavalla, joka edellyttäisi erillistä 
korvausta.

Or. en

Tarkistus 165
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Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ei ole tarpeen säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta tällä 
direktiivillä perustetun tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukaisten käyttöjen osalta, sillä 
poikkeuksen luonteen ja alan vuoksi haitan 
pitäisi jäädä erittäin vähäiseksi.

(13) Ei ole tarpeen säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta tällä 
direktiivillä perustetun tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukaisten käyttöjen osalta, sillä 
poikkeuksen luonteen ja alan vuoksi haitan 
pitäisi jäädä erittäin vähäiseksi. Kuitenkin 
silloin, kun oikeudenomistajat antavat 
tutkimusorganisaatioille normalisoitua 
tietoa, joka mahdollistaa louhinnan, niillä 
pitäisi olla mahdollisuus hakea korvausta 
normalisointimenettelyn kustannusten 
osalta.

Or. en

Tarkistus 166
József Szájer, Andrea Bocskor

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ei ole tarpeen säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta tällä 
direktiivillä perustetun tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukaisten käyttöjen osalta, sillä
poikkeuksen luonteen ja alan vuoksi 
haitan pitäisi jäädä erittäin vähäiseksi.

(13) Oikeudenhaltijoille olisi 
maksettava korvauksia tällä direktiivillä 
perustetun tekstin- ja tiedonlouhintaa 
koskevan poikkeuksen mukaisten käyttöjen 
osalta ottaen huomioon poikkeuksen 
pakollisen luonteen ja myöhemmät 
investoinnit, joita oikeudenhaltijat 
edellyttäisivät, jotta mahdollistetaan 
teknisesti tekstin- ja tiedonlouhinnan 
menetelmien laaja-alainen käyttö ja 
helpotetaan sitä, poikkeuksen alan 
kehyksessä, käyttöjen, joista aiheutuu 
riittävästi haittaa korvauksien 
perustelemiseksi.

Or. en
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Perustelu

Olisi parempi, jos päätös korvauksen käyttöönotosta jätettäisiin jäsenvaltioiden tehtäväksi. 
Tällaisessa lähestymistavassa voitaisiin myös ottaa huomioon jäsenvaltioiden väliset erot 
tällä alalla ja annettaisiin niille mahdollisuus mukauttaa järjestelmäänsä vielä direktiivin 
täytäntöönpanon jälkeenkin tulevien kokemusten ja kehityskulkujen mukaan.

Tarkistus 167
Emil Radev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ei ole tarpeen säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta tällä 
direktiivillä perustetun tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukaisten käyttöjen osalta, sillä 
poikkeuksen luonteen ja alan vuoksi 
haitan pitäisi jäädä erittäin vähäiseksi.

(13) On välttämätöntä säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta sen
poikkeuksen osalta, jolla sallitaan 
tutkimusorganisaatioille ja yleisille 
kirjastoille, joilla ei ole laillista pääsyä 
tietoon, pääsy tekstin- ja tiedonlouhintaan 
soveltuvaan normalisoituun tietoon, 
mutta vain siltä osin kuin kyseinen 
korvaus on oikeassa suhteessa tiedon 
normalisointiprosessin kustannuksiin.

Or. bg

Tarkistus 168
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ei ole tarpeen säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta tällä 
direktiivillä perustetun tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukaisten käyttöjen osalta, sillä 
poikkeuksen luonteen ja alan vuoksi 
haitan pitäisi jäädä erittäin vähäiseksi.

(13) Ottaen huomioon 
oikeudenhaltijoille aiheutuvan haitan 
jäsenvaltioiden olisi säädettävä
korvauksesta tällä direktiivillä perustetun 
tekstin- ja tiedonlouhintaa koskevan 
poikkeuksen mukaisten käyttöjen osalta.

Or. en
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Tarkistus 169
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ei ole tarpeen säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta tällä 
direktiivillä perustetun tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukaisten käyttöjen osalta, sillä 
poikkeuksen luonteen ja alan vuoksi 
haitan pitäisi jäädä erittäin vähäiseksi.

(13) On tarpeen säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta tällä 
direktiivillä perustetun tekstinlouhintaa
koskevan poikkeuksen mukaisten käyttöjen 
osalta, sillä korvausperiaate on 
tekijänoikeusmallin perusperiaate.

Or. fr

Tarkistus 170
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tekstin- ja tiedonlouhinnan 
prosessi käsittää suojattujen teosten tai 
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.

Or. en

Tarkistus 171
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton
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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 
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.

(14) Joissakin jäsenvaltioiden 
kansallisissa oikeusjärjestelmissä ja
direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 kohdan 
a alakohdan mukaan jäsenvaltioille 
annetaan mahdollisuus 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 teoksien osien tai sen sisällön 
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 
ja näin ollen etätoimintana. Olisi siis 
laajennettava vapaaehtoista poikkeusta tai 
rajoitusta koskemaan digitaalista 
opetusta, jotta varmistetaan, että 
oppilaitokset voivat nauttia täydestä 
oikeusvarmuudesta käyttäessään teoksien 
osia tai muuta aineistoa digitaalisessa 
opetustoiminnassa, myös verkossa.

Or. fr

Tarkistus 172
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
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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 
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.

(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 
opetuksen tai tieteellisen tutkimuksen
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 
ja näin ollen etätoimintana. Nykyisissä 
puitteissa ei myöskään säädetä 
rajatylittävästä vaikutuksesta eikä 
mahdollisteta näiden poikkeuksien tai 
rajoituksien soveltamista yksityiseen 
opiskeluun liittyviin tarkoituksiin. Tilanne 
voi haitata digitaalisesti tuetun 
opetustoiminnan ja etäoppimisen sekä 
tieteellisen tutkimuksen ja yksityisen 
opiskelun kehittymistä. Tämän vuoksi on 
tarpeen ottaa käyttöön uusi pakollinen 
poikkeus tai rajoitus, jotta varmistetaan 
täysi oikeusvarmuus käytettäessä teoksia 
tai muuta aineistoa kaikessa
opetustoiminnassa, tieteellisessä 
tutkimuksessa ja yksityisessä opiskelussa, 
myös digitaalisesti, verkossa ja rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 173
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
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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 
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.

(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. Sen lisäksi, että 
soveltaminen vaihtelee EU:n 
jäsenvaltioissa, näiden poikkeusten tai 
rajoitusten soveltamisala on digitaalisten 
käyttöjen osalta epäselvä. Ei myöskään ole 
selvyyttä siitä, sovellettaisiinko näitä 
poikkeuksia tai rajoituksia, kun opetusta 
tarjotaan verkossa 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 kaikessa
opetustoiminnassa, myös verkossa ja 
rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 174
Daniel Buda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 (14) Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 
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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 
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.

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 
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. Direktiivin 2001/29/EU 
5 artiklan 5 kohtaa olisi sovellettava 
kaikkiin tässä direktiivissä säädettyihin 
poikkeuksiin ja rajoituksiin.

Or. ro

Tarkistus 175
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 
kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltiot 

(14) Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 
kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltiot 
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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 
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.

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 ole selvyyttä 
siitä, sovellettaisiinko näitä poikkeuksia tai 
rajoituksia, kun opetusta tarjotaan verkossa 
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.

Or. en

Tarkistus 176
Emil Radev

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 

(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 
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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 
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.

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. Sen lisäksi, että 
soveltaminen vaihtelee jäsenvaltioissa, 
myös näiden poikkeusten tai rajoitusten 
soveltamisala on digitaalisten käyttöjen 
osalta epäselvä. Ei myöskään ole selvyyttä 
siitä, sovellettaisiinko näitä poikkeuksia tai 
rajoituksia, kun opetusta tarjotaan verkossa 
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 kaikessa 
opetustoiminnassa, myös verkossa ja 
rajojen yli.

Or. bg

Tarkistus 177
Kosma Złotowski

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 kaikki 
koulutustoimintaa harjoittavat henkilöt ja 
yksiköt voivat nauttia täydestä 
oikeusvarmuudesta käyttäessään teoksia tai 
muuta aineistoa opetustoiminnassa, myös 
verkossa ja rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 178
Julia Reda

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 

(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 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 
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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 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.

havainnollistamiseksi. Nämä poikkeukset 
ja rajoitukset eivät kuitenkaan ole 
pakollisia, ja joissain jäsenvaltioissa on 
tulkittu opetuksen havainnollistamista 
liian suppeasti poikkeusten kansallisessa 
täytäntöönpanossa. 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 opetustoimet voivat nauttia täydestä 
oikeusvarmuudesta käyttäessään teoksia tai 
muuta aineistoa tutkimus- ja
opetustoiminnassa, myös verkossa ja 
rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 179
Emil Radev

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 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 sekä sellaisia 
organisaatioita kuin kirjastoja ja muita 
kulttuuriperintölaitoksia, jotka tarjoavat 
epävirallista koulutusta tai arkioppimista,
siinä määrin kuin ne harjoittavat 
koulutustoimintaa ei-kaupallisiin 
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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 
kehitettävä unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Oppilaitoksen 
organisaatiorakenne ja rahoitustapa eivät 
ole ratkaisevia tekijöitä, kun määritetään 
sen toiminnan ei-kaupallista luonnetta.

Or. bg

Tarkistus 180
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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 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, jotka ovat 
tunnustettuja siinä jäsenvaltiossa, johon 
ne ovat sijoittautuneet, sekä kirjastoja ja 
muita julkisia ja voittoa 
tavoittelemattomia laitoksia, jotka 
tarjoavat epävirallista koulutusta tai 
arkioppimista kulttuurin alalla ja muilla 
aloilla, siinä määrin kuin ne harjoittavat 
koulutustoimintaa ei-kaupallisiin 
tarkoituksiin. Oppilaitoksen 
organisaatiorakenne ja rahoitustapa eivät 
ole ratkaisevia tekijöitä, kun määritetään 
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sen toiminnan ei-kaupallista luonnetta.

Or. en

Tarkistus 181
Daniel Buda

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 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 siinä määrin 
kuin tällaiset laitokset on joko itse 
tunnustettu tai hyväksytty oppilaitoksiksi 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
toimesta. Oppilaitoksen 
organisaatiorakenne ja rahoitustapa eivät 
ole ratkaisevia tekijöitä, kun määritetään 
sen toiminnan ei-kaupallista luonnetta.

Or. ro

Tarkistus 182
Antanas Guoga, Eva Maydell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Etäoppiminen ja rajatylittävät 
koulutusohjelmat ovat kehittyneet 
pisimmälle korkea-asteen koulutuksessa, 

(15) Etäoppiminen ja rajatylittävät 
koulutusohjelmat ovat kehittyneet 
pisimmälle korkea-asteen koulutuksessa, 



AM\1123343FI.docx 91/160 PE603.009v01-00

FI

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.

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 sekä kirjastoja, 
jotka tarjoavat vuosittain epävirallista 
koulutusta suurelle määrälle kansalaisia 
kaikkialla unionissa, siinä määrin kuin ne 
harjoittavat koulutustoimintaa ei-
kaupallisiin tarkoituksiin. Oppilaitoksen 
organisaatiorakenne ja rahoitustapa eivät 
ole ratkaisevia tekijöitä, kun määritetään 
sen toiminnan ei-kaupallista luonnetta.

Or. en

Tarkistus 183
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Sergio 
Gaetano Cofferati, Marju Lauristin, Mary Honeyball

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 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 sekä sellaisia 
organisaatioita kuin kirjastoja ja muita 
kulttuuriperintölaitoksia, jotka tarjoavat 
epävirallista koulutusta tai arkioppimista,
siinä määrin kuin ne harjoittavat 
koulutustoimintaa ei-kaupallisiin 
tarkoituksiin. Oppilaitoksen 
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organisaatiorakenne ja rahoitustapa eivät 
ole ratkaisevia tekijöitä, kun määritetään 
sen toiminnan ei-kaupallista luonnetta.

Or. en

Tarkistus 184
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 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. Näitä välineitä 
käytetään myös tieteellisessä 
tutkimuksessa ja yksityisessä opiskelussa.
Tässä direktiivissä säädetty poikkeus tai 
rajoitus hyödyttäisi näin ollen kaikkea
koulutustoimintaa sekä tieteellistä 
tutkimusta ja yksityistä opiskelua ei-
kaupallisiin tarkoituksiin. Pääsyn teoksiin 
ja muuhun aineistoon olisi tapahduttava 
suojatun sähköisen verkon välityksellä. 
Oppilaitoksen organisaatiorakenne ja 
rahoitustapa eivät ole ratkaisevia tekijöitä, 
kun määritetään sen toiminnan ei-
kaupallista luonnetta.

Or. en

Tarkistus 185
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
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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 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 tutkimus- ja 
opetustoimintaa, myös alemman ja 
ylemmän perusasteen, ammattikoulutuksen 
ja korkea-asteen opetusta ja kansalaisten 
tieteellistä ja epävirallista koulutusta siinä 
määrin kuin ne harjoittavat 
koulutustoimintaa.

Or. en

Tarkistus 186
Kosma Złotowski

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 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 koulutustoimintaa 
harjoittavia henkilöitä ja yksiköitä ja
alemman ja ylemmän perusasteen, 
ammattikoulutuksen ja korkea-asteen 
oppilaitoksia siinä määrin kuin ne 
harjoittavat koulutustoimintaa ei-
kaupallisiin tarkoituksiin. Oppilaitoksen 
organisaatiorakenne ja rahoitustapa eivät 
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ole ratkaisevia tekijöitä, kun määritetään 
sen toiminnan ei-kaupallista luonnetta.

Or. en

Tarkistus 187
Kosma Złotowski

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 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. 
Koulutustoimintaa harjoittavan henkilön 
tai yksikön organisaatiorakenne ja 
rahoitustapa eivät ole ratkaisevia tekijöitä, 
kun määritetään sen toiminnan ei-
kaupallista luonnetta.

Or. en

Tarkistus 188
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Etäoppiminen ja rajatylittävät 
koulutusohjelmat ovat kehittyneet 

(15) Etäoppiminen, verkko-oppiminen
ja rajatylittävät koulutusohjelmat ovat 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 189
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

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 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 
myös koulutustoimintaa harjoittavia 
yksiköitä, kuten museoita, kirjastoja, 
arkistoja ja kansalaisjärjestöjä. 
Oppilaitoksen tai koulutustoimintaa 
harjoittavan yksikön organisaatiorakenne 
ja rahoitustapa eivät ole ratkaisevia 
tekijöitä, kun määritetään sen toiminnan ei-
kaupallista luonnetta.

Or. en
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Tarkistus 190
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 kaikki teosten ja muun 
aineiston digitaaliset käytöt ja 
verkkokäytöt, kuten teoksen osien tai 
kopioiden käyttö opetuksen tukena, sen 
rikastuttajana tai täydentäjänä, myös 
oppimisen oheistoiminnassa, tieteellisessä 
tutkimuksessa ja yksityisessä opiskelussa. 
Poikkeuksen olisi ymmärrettävä kattavan 
vammaisten erityiset esteettömyystarpeet 
opetuksen tai tieteellisen tutkimuksen
havainnollistamisen sekä yksityisen 
opiskelun yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 191
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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, 

(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, 
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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.

myös oppimisen oheistoiminnassa siinä 
määrin kuin se on perusteltua ei-
kaupallisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
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. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava asettaa kansallisessa 
lainsäädännössään rajoituksia sille, 
millainen määrä teoksia voidaan 
kopioida, jos sillä saavutetaan käyttäjien 
ja oikeudenhaltijoiden edun välinen 
oikeudenmukainen tasapaino.
Poikkeuksen tai rajoituksen olisi katettava 
sekä digitaalisin keinoin tapahtuvat käytöt 
luokkahuoneessa että verkkokäytöt verkko-
oppimisessa ja oppilaitoksen suojatussa 
sähköisessä verkoissa, joihin pääsy olisi 
suojattava, erityisesti 
tunnistusproseduureilla. Poikkeuksen tai 
rajoituksen olisi ymmärrettävä kattavan 
vammaisten erityiset esteettömyystarpeet 
opetuksen havainnollistamisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 192
Antanas Guoga, Eva Maydell

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 

(16) Poikkeuksen tai rajoituksen piiriin 
olisi sisällytettävä teosten ja muun 
aineiston kaikenlaiset digitaaliset ja 
muunlaiset 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 
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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.

järjestetyn opetus- ja oppimistoiminnan 
yhteydessä, kirjastoissa, jotka tarjoavat 
epävirallista koulutusta, 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 tai oppimisalueella että 
verkkokäytöt oppilaitoksen suojatussa 
sähköisessä verkoissa, joihin pääsy olisi 
suojattava, erityisesti 
tunnistusproseduureilla. Poikkeuksen tai 
rajoituksen olisi ymmärrettävä kattavan 
vammaisten erityiset esteettömyystarpeet 
opetuksen havainnollistamisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 193
Julia Reda

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 

(16) Poikkeuksen tai rajoituksen piiriin 
olisi sisällytettävä teosten ja muun 
aineiston käytöt, kuten teoksen osien tai 
kopioiden käyttö tutkimus- ja 
koulutustoiminnan, kuten opetuksen, 
oppimisen oheistoiminnan ja akateemisen 
yhteistyön, tukena, rikastuttajana tai 
täydentäjänä. Teosten tai muun aineiston 
käyttöön poikkeuksen tai rajoituksen 
nojalla pitäisi kuulua käyttö kokeiden 
aikana, ja se olisi rajattava siihen mikä on 
tarpeen tällaista toimintaa varten. 
Poikkeuksen tai rajoituksen olisi katettava 
sekä käyttö verkon ulkopuolella 
esimerkiksi luokkahuoneessa että 
verkkokäytöt. Poikkeuksen tai rajoituksen 
olisi ymmärrettävä kattavan vammaisten 
erityiset esteettömyystarpeet tutkimuksen 
ja koulutuksen yhteydessä.
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erityiset esteettömyystarpeet opetuksen
havainnollistamisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 194
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

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 digitaaliset käytöt, kuten teoksen 
osien tai kopioiden käyttö opetuksen 
tukena, sen rikastuttajana tai täydentäjänä, 
myös oppimisen oheistoiminnassa mutta 
sävellykset pois lukien. Teosten tai muun 
aineiston tai kopioiden 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. Poikkeus 
rajattaisiin esimerkiksi näytelmiä ja 
runoja lukuun ottamatta lyhyisiin otteisiin 
kirjallisista teoksista. 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.

Or. en

Tarkistus 195
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva
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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 kaikenlaiset digitaaliset ja 
muunlaiset 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 sellaisissa 
organisaatioissa kuin kirjastoissa ja 
muissa kulttuuriperintölaitoksissa, jotka 
tarjoavat epävirallista koulutusta ja 
arkioppimista, 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.

Or. en

Tarkistus 196
Emil Radev

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 

(16) Poikkeuksen tai rajoituksen piiriin 
olisi sisällytettävä teosten ja muun 
aineiston digitaaliset käytöt, kuten teoksen 
osien tai kopioiden käyttö opetuksen 
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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.

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 sellaisissa
organisaatioissa kuin kirjastoissa ja 
muissa kulttuuriperintölaitoksissa, jotka 
tarjoavat epävirallista koulutusta ja 
arkioppimista, 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.

Or. bg

Tarkistus 197
József Szájer, Andrea Bocskor

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 

(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 
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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.

keinoin tapahtuvat käytöt siellä, missä 
opetusta annetaan fyysisesti, myös jos sitä 
annetaan muualla kuin oppilaitoksen 
tiloissa, että verkkokäytöt oppilaitoksen 
suojatussa sähköisessä verkoissa, joihin 
pääsy olisi suojattava, erityisesti 
tunnistusproseduureilla. Poikkeuksen tai 
rajoituksen olisi ymmärrettävä kattavan 
vammaisten erityiset esteettömyystarpeet 
opetuksen havainnollistamisen yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Opetustoimintaa voidaan harjoittaa oppilaitosten tilojen ulkopuolella. Jos tämä ilmiö otetaan 
huomion, useammat oppilaitokset voivat hyötyä poikkeuksesta mielekkäällä tavalla.

Tarkistus 198
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

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 

(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 tai 
koulutustoimintaa harjoittavien 
yksiköiden 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 
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opetuksen havainnollistamisen yhteydessä. ymmärrettävä kattavan vammaisten 
erityiset esteettömyystarpeet opetuksen 
havainnollistamisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 199
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 digitaaliset käytöt, kuten teoksen 
osien tai kopioiden käyttö opetuksen 
tukena, sen rikastuttajana tai täydentäjänä, 
myös oppimisen oheistoiminnassa. Teosten 
osien 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.

Or. fr

Tarkistus 200
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
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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 ovat tietoisia 
tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 201
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

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 

Poistetaan.
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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 ovat tietoisia 
tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

Or. en

Tarkistus 202
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(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 soveltamisala kaikkien
käyttöjen ja rajatylittävän opetustoiminnan, 
tieteellisen tutkimuksen ja yksityisen 
opiskelun osalta, täytäntöönpanoa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt voivat 
erota jäsenvaltiosta toiseen siinä määrin 
kuin tämä ei haittaa millään tavalla
poikkeuksen tai rajatylittävien käyttöjen
tosiasiallista soveltamista.
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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 ovat tietoisia 
tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

Or. en

Tarkistus 203
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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 

(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 
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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 ovat tietoisia 
tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

kuin tämä ei haittaa poikkeuksen tai 
rajoituksen tosiasiallista soveltamista tai 
rajatylittäviä käyttöjä. Kaikki muut 
korvausmekanismit olisi siten rajoitettava 
tilanteisiin, joissa on oikeudenhaltijoiden 
perusteltuihin etuihin kohdistuvan 
kohtuuttoman haitan riski.

Or. en

Tarkistus 204
József Szájer, Andrea Bocskor

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 

(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 
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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 
ovat tietoisia tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

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 
ovat tietoisia tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta. Jäsenvaltioita 
kannustetaan kehittämään asianmukaisia 
välineitä, kuten yhtenäinen portaali tai 
tietokanta, jotta varmistetaan lisenssien 
saatavuus ja käytettävyys edunsaajien 
kannalta.

Or. en
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Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella lisättäisiin lisenssien saatavuutta, mutta samalla päätösvalta tässä 
asianmukaisista välineistä jätettäisiin jäsenvaltioille. Yhteinen portaali tai tietokanta olisi 
perustettava vapaaehtoiselta pohjalta, koska kaikilla jäsenvaltioilla ei ole valmiuksia (tai 
varaa) kehittää tällaisia välineitä.

Tarkistus 205
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella, Robert Rochefort

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 

(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. Tätä järjestelyä ei tulisi 
soveltaa sellaiseen aineistoon, joka on 
ensisijaisesti tarkoitettu 
koulutusmarkkinoille, koska sen osalta 
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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 
ovat tietoisia tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

olisi oltava mahdollista järjestää lisenssit. 
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 ovat tietoisia 
tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

Or. en

Tarkistus 206
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 

(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 
uutta vapaaehtoista poikkeusta tai 
rajoitusta, joka koskee digitaalisia 
käyttöjä opetustoiminnassa, voidaan 
soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa, 
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt voivat erota jäsenvaltiosta toiseen 
siinä määrin kuin tämä ei haittaa 
poikkeuksen tai rajoituksen tosiasiallista 
soveltamista. Tämän ansiosta 
jäsenvaltioiden pitäisi voida hyödyntää 
nykyisten kansallisella tasolla tehtyjen 
järjestelyjen tarjoamaa perustaa. 
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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 
ovat tietoisia tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

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 osien ja muun aineiston 
digitaalinen käyttö opetuksen 
havainnollistamiseksi, ovat helposti 
saatavilla ja oppilaitokset ovat tietoisia 
tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

Or. fr

Tarkistus 207
Constance Le Grip

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 

(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 
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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 
ovat tietoisia tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

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. Tällaiset järjestetyt eivät 
saisi haitata sellaisen aineiston lisenssien 
käyttöä, joka on ensisijaisesti tarkoitettu 
koulutusmarkkinoille, eikä nuottilehtien. 
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 ovat tietoisia 
tällaisten lisenssijärjestelmien 
olemassaolosta.

Or. en

Tarkistus 208
József Szájer, Andrea Bocskor

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Oikeusvarmuuden takaamiseksi 
tilanteissa, joissa jäsenvaltio päättää, että 
poikkeuksen soveltamisen edellytyksenä 
on soveltuvien lisenssien saatavuus, on 
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aiheellista täsmentää edellytyksiä, joiden 
mukaisesti oppilaitos voi käyttää 
suojeltuja teoksia tai muuta aineistoa 
poikkeuksen mukaisesti, ja milloin sen 
olisi sitä vastoin noudatettava 
lisenssijärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Ehdotettua tarkistusta tarvitaan oikeusvarmuuden varmistamiseksi tapauksissa, joissa 
jäsenvaltio päättää, että poikkeuksen soveltamisen edellytyksenä on soveltuvien lisenssien 
saatavuus.

Tarkistus 209
Julia Reda

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 ne on luotu alun perin
digitaalisessa muodossa. Vaikka 
kustantajilla on jäsenvaltioissa tavallisesti 
velvoite toimittaa kopio jokaisesta 
julkaistusta teoksesta tietyn 
kulttuuriperintölaitokseen arkistoitavaksi, 
velvoitetta ei usein sovelleta alun perin 
digitaalisessa muodossa luotuihin 
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teoksiin. Tekijöiden tai kustantajien alun 
perin digitaalisessa muodossa luotujen 
teosten kopioita 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, kuten 
vakuutuksiin, oikeuksien hankkimiseen ja 
lainoihin liittyen. Näiden uusien 
haasteiden myötä on tarpeen sopeuttaa 
nykyisiä lainsäädäntöpuitteita säätämällä 
pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen.

Or. en

Tarkistus 210
Emil Radev

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, 
tutkimusorganisaatiot ja oppilaitokset
toimivat kokoelmiensa säilyttämiseksi 
tuleville sukupolville. Digitaalitekniikka 
tarjoaa uusia välineitä näihin kokoelmiin 
kuuluvan perinnön säilyttämiseksi mutta 
luo myös uusia haasteita. 
Kulttuuriperintölaitokset, 
tutkimusorganisaatiot ja oppilaitokset 
ovat niin ikään mukana esimerkiksi
vakuutusten, oikeuksien 
selvitysmenettelyjen ja lainoihin liittyvien 
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erilaisiin tarkoituksiin tuotettavan 
aineiston sisäisestä organisoimisesta. 
Näiden uusien haasteiden myötä on tarpeen 
sopeuttaa nykyisiä lainsäädäntöpuitteita 
säätämällä pakollisesta poikkeuksesta, joka 
koskee oikeutta kappaleen valmistamiseen.

Or. bg

Tarkistus 211
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 tai kirjastojen, 
jotka toimivat toisinaan alueellisen ja/tai 
kansallisen kulttuuriperinnön 
suojelijoina, 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. Vapaaehtoisen 
poikkeuksen myötä jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa oikeasuhteisia toimia, jotka ovat 
kansallisten juridisten perinteiden 
mukaisia, suojellakseen kulttuuriperintöä.

Or. fr

Tarkistus 212
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
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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 
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 
sekä kappaleen valmistamiset myös 
muihin tarkoituksiin, kuten vakuutuksiin, 
oikeuksien hankkimiseen ja pitkäaikaisiin 
ja rajatylittäviin lainoihin liittyen.

Or. en

Tarkistus 213
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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 

(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 
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lainsäädäntöpuitteita säätämällä 
pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen, jotta 
mahdollistetaan tällaiset säilyttämistoimet.

lainsäädäntöpuitteita säätämällä 
pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen, jotta 
mahdollistetaan tällaiset säilyttämistoimet 
kulttuuriperintölaitoksien kannalta.

Or. fr

Tarkistus 214
Antanas Guoga, Eva Maydell

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 
kokoelmiensa säilyttämiseksi tuleville 
sukupolville. Digitaalitekniikka tarjoaa 
uusia välineitä näihin kokoelmiin kuuluvan 
perinnön säilyttämiseksi mutta voi luoda
myös uusia haasteita. Mahdollisten uusien 
haasteiden myötä on tarpeen sopeuttaa 
nykyisiä lainsäädäntöpuitteita säätämällä 
pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen, jotta 
mahdollistetaan tällaiset säilyttämistoimet.

Or. en

Tarkistus 215
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioilla on erilaisia (19) Jäsenvaltioilla on erilaisia 
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lähestymistapoja kulttuuriperintölaitosten 
säilyttämistoimiin, mikä haittaa 
rajatylittävää yhteistyötä ja suojelukeinojen 
jakamista kulttuuriperintölaitosten välillä
sisämarkkinoilla ja johtaa tehottomaan 
resurssien käyttöön.

lähestymistapoja kulttuuriperintölaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten
säilyttämistoimiin myös kappaleiden 
valmistamisella, mikä haittaa rajatylittävää 
yhteistyötä ja suojelukeinojen jakamista 
sisämarkkinoilla ja johtaa tehottomaan 
resurssien käyttöön. Jos 
kulttuuriperintölaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten 
kokoelmat eivät ole uniikkeja, niitä 
todennäköisesti kopioidaan ja niitä on 
muissa laitoksissa ja myös muissa 
jäsenvaltioissa. Kulttuuriperintölaitokset, 
tutkimusorganisaatiot ja oppilaitokset 
saattaisivat myös haluta luoda 
rajatylittäviä säilyttämisverkostoja, jotta 
resursseja voitaisiin käyttää tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 216
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioilla on erilaisia 
lähestymistapoja kulttuuriperintölaitosten 
säilyttämistoimiin, mikä haittaa 
rajatylittävää yhteistyötä ja 
suojelukeinojen jakamista 
kulttuuriperintölaitosten välillä 
sisämarkkinoilla ja johtaa tehottomaan 
resurssien käyttöön.

(19) Kulttuuri-ilmaisujen 
moninaisuuden suojelemista ja 
edistämistä koskevan Unescon 
yleissopimuksen, jonka osapuolina ovat 
useat jäsenvaltiot mutta myös unioni, 
1 artiklan h kohdassa vahvistetaan 
”valtioiden täysivaltaista oikeutta 
ylläpitää ja toteuttaa asianmukaisiksi 
katsomiaan politiikkoja ja toimenpiteitä 
kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden 
suojelemiseksi ja edistämiseksi 
alueellaan”. Näin ollen ja oikeudellisten 
vaatimuksien vuoksi on olennaisen 
tärkeää, että tämä direktiivi ei ole 
ristiriidassa kansainvälisen oikeuden 
velvoitteiden kanssa, jotka koskevat 
kulttuuriperinnön suojelemista ja 
säilyttämistä.
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Or. fr

Tarkistus 217
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioilla on erilaisia 
lähestymistapoja kulttuuriperintölaitosten 
säilyttämistoimiin, mikä haittaa 
rajatylittävää yhteistyötä ja 
suojelukeinojen jakamista 
kulttuuriperintölaitosten välillä 
sisämarkkinoilla ja johtaa tehottomaan 
resurssien käyttöön.

(19) Jäsenvaltioilla on erilaisia 
lähestymistapoja kappaleiden 
valmistamiseen kulttuuriperintölaitoksissa 
ja oppilaitoksissa, mikä haittaa 
rajatylittävää yhteistyötä. Jos 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmat eivät 
ole uniikkeja, niitä todennäköisesti 
kopioidaan ja niitä on muissa laitoksissa 
ja myös muissa jäsenvaltioissa. On 
mahdollista, että kulttuuriperintölaitokset 
haluaisivat myös luoda rajat ylittäviä 
säilyttämisverkostoja, jotta resursseja 
voitaisiin käyttää tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 218
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioilla on erilaisia 
lähestymistapoja kulttuuriperintölaitosten 
säilyttämistoimiin, mikä haittaa 
rajatylittävää yhteistyötä ja suojelukeinojen 
jakamista kulttuuriperintölaitosten välillä 
sisämarkkinoilla ja johtaa tehottomaan 
resurssien käyttöön.

(19) Jäsenvaltioilla on erilaisia 
lähestymistapoja kulttuuriperintölaitosten 
säilyttämistoimiin, mikä haittaa 
rajatylittävää yhteistyötä ja suojelukeinojen 
jakamista kulttuuriperintölaitosten välillä 
sisämarkkinoilla ja johtaa tehottomaan 
resurssien käyttöön ja saattaa vaarantaa 
kulttuuriperinnön säilyttämisen.

Or. en
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Tarkistus 219
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen tai 
alkuperäisen välineen heikkenemisen 
vuoksi, säilytystarkoituksiin kappaleita 
teoksista ja muusta aineistosta, jotka ovat 
pysyvästi niiden kokoelmissa. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 
kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja 
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen ainoastaan 
säilytystä varten edellyttää.

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten
tekevän, esimerkiksi tekniikan 
vanhentumisen tai alkuperäisen välineen 
heikkenemisen tai digitalisoinnin, 
tutkimuksen tai opetuksen vuoksi, 
säilytystarkoituksiin kappaleita teoksista ja 
muusta aineistosta, jotka ovat pysyvästi 
niiden kokoelmissa. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 
kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja 
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen ainoastaan 
säilytystä varten edellyttää. Tällaisella 
poikkeuksella olisi erityisesti katettava 
sekä kulttuuriperintölaitokset, myös 
yliopistojen ja korkeakoulujen 
arkeologiset tai muut museot, joiden 
hallussa teokset tai muu aineisto ovat, että 
kolmansien osapuolien 
kulttuuriperintölaitokset tai 
palveluntarjoajat, joita voitaisiin pyytää 
valmistamaan kappale 
kulttuuriperintölaitoksen, 
tutkimusorganisaation tai oppilaitoksen 
puolesta poikkeuksen soveltamisalan 
kehyksessä.

Or. en

Tarkistus 220
Julia Reda
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen tai 
alkuperäisen välineen heikkenemisen 
vuoksi, säilytystarkoituksiin kappaleita 
teoksista ja muusta aineistosta, jotka ovat 
pysyvästi niiden kokoelmissa. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 
kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen ainoastaan 
säilytystä varten edellyttää.

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten ja 
oppilaitosten tekevän, esimerkiksi 
tekniikan vanhentumisen tai alkuperäisen 
välineen heikkenemisen vuoksi, 
muodostaakseen alun perin digitaalisessa 
muodossa luotujen teosten kokoelmaansa 
tai digitointiin liittyvissä tarkoituksissa
kappaleita teoksista ja muusta aineistosta, 
jotka ovat pysyvästi niiden kokoelmissa, 
toteuttaakseen julkiseen etuun liittyvää 
säilyttämis-, tutkimus-, koulutus-, 
kulttuuri- sekä opetustehtäväänsä.
Tällaisella poikkeuksella pitäisi 
mahdollistaa kappaleiden valmistaminen 
missä tahansa muodossa tai millä tahansa
välineellä ja missä tahansa teoksen tai 
muun aineiston elinajan hetkenä ja siinä 
laajuudessa mitä kappaleen valmistaminen 
edellyttää, esimerkiksi kumppanuudessa 
muiden laitosten tai kolmansien 
osapuolten kanssa, joita voitaisiin pyytää 
valmistamaan kappale 
kulttuuriperintölaitoksen puolesta 
poikkeuksen soveltamisalalla.

Or. en

Tarkistus 221
József Szájer, Andrea Bocskor

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen tai 

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen tai 
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alkuperäisen välineen heikkenemisen 
vuoksi, säilytystarkoituksiin kappaleita 
teoksista ja muusta aineistosta, jotka ovat 
pysyvästi niiden kokoelmissa. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 
kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja 
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen ainoastaan 
säilytystä varten edellyttää.

alkuperäisen välineen heikkenemisen 
vuoksi, säilytystarkoituksiin kappaleita 
teoksista ja muusta aineistosta, jotka ovat 
pysyvästi niiden kokoelmissa. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 
kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja 
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen ainoastaan 
säilytystä varten edellyttää. Tällaisella 
poikkeuksella olisi katettava sekä 
kulttuuriperintölaitokset, joiden hallussa 
teokset tai muu aineisto ovat, ja 
kolmansien osapuolien 
kulttuuriperintölaitokset tai 
palveluntarjoajat, joita saatetaan pyytää 
valmistamaan kappale 
kulttuuriperintölaitoksen puolesta 
poikkeuksen soveltamisalan kehyksessä.

Or. en

Perustelu

On sekä välttämätöntä että käytännöllistä, että muut kolmannet osapuolet, joilta 
kulttuurilaitokset sitä pyytävät, voivat myös toimia tämän poikkeuksen perusteella näiden 
laitosten puolesta.

Tarkistus 222
Emil Radev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen tai 
alkuperäisen välineen heikkenemisen 
vuoksi, säilytystarkoituksiin kappaleita 
teoksista ja muusta aineistosta, jotka ovat 
pysyvästi niiden kokoelmissa. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten, 
tutkimuslaitosten ja oppilaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen tai 
alkuperäisen välineen heikkenemisen 
vuoksi tai digitalisointiin liittyvissä
tarkoituksissa kappaleita teoksista ja 
muusta aineistosta, jotka ovat pysyvästi 
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kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja 
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen ainoastaan 
säilytystä varten edellyttää.

niiden kokoelmissa, täyttääkseen julkiseen 
etuun liittyvät säilyttämis-, tutkimus-, 
koulutus-, kulttuuri- sekä 
opetustavoitteensa. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 
kappaleiden valmistaminen kaikissa 
muodoissa tai esitysmuodoissa
säilytykseen soveltuvalla työkalulla, 
välineellä tai tekniikalla, vaadittavana 
lukumääränä ja missä tahansa teoksen tai 
muun aineiston elinajan hetkenä siinä 
laajuudessa mitä kappaleen valmistaminen 
ainoastaan säilytystä varten edellyttää, 
muiden laitosten tai kolmansien maiden 
kanssa tehtävä yhteistyö mukaan lukien. 

Or. bg

Tarkistus 223
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen tai
alkuperäisen välineen heikkenemisen 
vuoksi, säilytystarkoituksiin kappaleita 
teoksista ja muusta aineistosta, jotka ovat 
pysyvästi niiden kokoelmissa. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 
kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja 
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen ainoastaan
säilytystä varten edellyttää.

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen,
alkuperäisen välineen heikkenemisen tai 
suullisen tai aineettoman perinnön 
menettämisen vuoksi, säilytystarkoituksiin 
kappaleita teoksista ja muusta aineistosta, 
jotka ovat pysyvästi niiden kokoelmissa, 
kuten perinteistä ja aineettomasta 
kulttuuriperinnöstä. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 
kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja 
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen säilytystä, tiedon 
etsimistä, luettelointia ja arkistointia
varten edellyttää.



AM\1123343FI.docx 125/160 PE603.009v01-00

FI

Or. it

Tarkistus 224
Antanas Guoga, Eva Maydell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen tai 
alkuperäisen välineen heikkenemisen 
vuoksi, säilytystarkoituksiin kappaleita 
teoksista ja muusta aineistosta, jotka ovat 
pysyvästi niiden kokoelmissa. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 
kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja 
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen ainoastaan 
säilytystä varten edellyttää.

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten ja 
oppilaitosten tekevän, esimerkiksi 
tekniikan vanhentumisen tai alkuperäisen 
välineen heikkenemisen vuoksi, 
säilytykseen digitaalisesti tai muulla 
tavoin kappaleita teoksista ja muusta 
aineistosta, jotka ovat pysyvästi niiden 
kokoelmissa. Tällaisella poikkeuksella 
pitäisi mahdollistaa kappaleiden 
valmistaminen missä tahansa muodossa
säilytykseen soveltuvalla työkalulla, 
välineellä tai tekniikalla, vaadittavana 
lukumääränä ja missä tahansa teoksen tai 
muun aineiston elinajan hetkenä siinä 
laajuudessa mitä kappaleen valmistaminen 
ainoastaan säilytystä varten edellyttää.

Or. en

Tarkistus 225
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen tai 
alkuperäisen välineen heikkenemisen 
vuoksi, säilytystarkoituksiin kappaleita 
teoksista ja muusta aineistosta, jotka ovat 
pysyvästi niiden kokoelmissa. Tällaisella 

(20) Tämän vuoksi jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus säätää poikkeuksesta, 
jolla sallitaan kulttuuriperintölaitosten ja 
kirjastojen tekevän, esimerkiksi tekniikan 
vanhentumisen tai alkuperäisen välineen 
heikkenemisen vuoksi, 
säilytystarkoituksiin kappaleita teoksista ja 
muusta aineistosta, jotka ovat pysyvästi 
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poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 
kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja 
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen ainoastaan 
säilytystä varten edellyttää.

niiden kokoelmissa. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 
kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja 
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen ainoastaan 
säilytystä varten edellyttää.

Or. fr

Tarkistus 226
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen tai
alkuperäisen välineen heikkenemisen 
vuoksi, säilytystarkoituksiin kappaleita 
teoksista ja muusta aineistosta, jotka ovat 
pysyvästi niiden kokoelmissa. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 
kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja 
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen ainoastaan 
säilytystä varten edellyttää.

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen,
alkuperäisen välineen heikkenemisen ja 
digitoinnin vuoksi, säilytystarkoituksiin 
kappaleita teoksista ja muusta aineistosta, 
jotka ovat pysyvästi niiden kokoelmissa. 
Tällaisella poikkeuksella pitäisi 
mahdollistaa kappaleiden valmistaminen 
säilytykseen soveltuvalla työkalulla, 
välineellä tai tekniikalla, vaadittavana 
lukumääränä ja missä tahansa teoksen tai 
muun aineiston elinajan hetkenä siinä 
laajuudessa mitä kappaleen valmistaminen 
ainoastaan säilytystä varten edellyttää.

Or. en

Tarkistus 227
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
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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 omistaa ja pitää 
pysyvästi hallussaan sen näiden 
suojattujen teosten tai muun aineiston
kappaleita, esimerkiksi suojatun teoksen 
tai muun aineiston omistuksen siirron tai 
lisenssisopimusten seurauksena, jotta 
tiedosto voidaan tallentaa laitoksen 
palvelimelle.

Or. fr

Tarkistus 228
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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, 
tutkimusorganisaatio tai oppilaitos
omistaa tai pitää hallussaan pitkäaikaisella 
lainalla tai pysyvästi sen kappaleita, 
esimerkiksi omistuksen siirron tai 
lisenssisopimusten seurauksena.

Or. en

Tarkistus 229
Emil Radev

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
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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, tutkimuslaitos tai 
oppilaitos omistaa ja pitää pysyvästi 
hallussaan sen kappaleita, esimerkiksi 
omistuksen siirron, lisenssisopimusten tai 
vapaakappaleoikeuden seurauksena.

Or. bg

Tarkistus 230
Julia Reda

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 pitkäaikaisella lainalla tai 
pysyvästi hallussaan sen kappaleita, 
esimerkiksi omistuksen siirron tai 
lisenssisopimusten seurauksena.

Or. en

Tarkistus 231
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 

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

oppilaitos omistaa ja pitää pysyvästi 
hallussaan sen kappaleita, esimerkiksi 
omistuksen siirron tai lisenssisopimusten 
seurauksena.

Or. fr

Tarkistus 232
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kulttuuriperintölaitokset ja 
oppilaitokset ovat jo pitkään valmistaneet 
kappaleita yksittäisille tutkijoille näiden 
kokoelmia varten, näiden pyynnöstä ja 
yksittäistapauksissa. Tämä tukee ja 
rikastuttaa yksilön tieteellistä tutkimusta, 
koska tutkija, joka ei voi matkustaa 
teoksen tai siihen liittyvän aineiston 
sijaintipaikkaan, voi pyytää valmistamaan 
itselleen kappaleen poikkeuksia ja 
rajoituksia koskevia unionin 
tämänhetkisiä sääntöjä noudattaen. 
Tutkimus, koulutus ja oppiminen 
tapahtuvat yhä enemmän rajat ylittävässä 
ympäristössä. Ei ole kuitenkaan selvää, 
mahdollistavatko jäsenvaltioiden nykyiset 
poikkeukset ja rajoitukset rajat ylittävän 
vaikutuksen. Tilanne haittaa tieteellistä 
tutkimusta sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen kehittämistä. Olisi 
käsiteltävä tällaista oikeudellista 
epävarmuutta, ja tutkijoille olisi tarjottava 
selkeä kehys, jonka avulla he voivat 
pyytää kulttuuriperintölaitosta tai 
oppilaitosta valmistamaan ja 
toimittamaan heille kappaleen teoksesta 
tai muusta aineistosta heidän 
tutkimustaan varten, myös rajat 
ylittävästi.

Or. en
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Tarkistus 233
Therese Comodini Cachia

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kun otetaan huomioon 
yhteishallinnointikäytäntöjen erot eri 
jäsenvaltioissa sekä kulttuurialalla ja 
luovilla toimialoilla, on kehitettävä 
ratkaisu sellaisia tapauksia varten, joissa 
lisenssijärjestelyt eivät toimi siksi, että 
esimerkiksi kollektiivinen lisensointi 
puuttuu tai että mikään 
yhteishallinnointiorganisaatio ei ole 
onnistunut saavuttamaan tunnustusta 
tietyssä jäsenvaltiossa tai tietyllä alalla. 
Tällaisissa tapauksissa, joissa 
lisenssijärjestelyt puuttuvat, on tarpeen 
säätää poikkeuksesta, jonka nojalla 
kulttuuriperintölaitokset voivat saattaa 
kokoelmassaan olevia myynnistä 
poistuneita teoksia saataviin omiin 
suojattua teknologiaa käyttäviin 
verkkoihinsa. Tällöin on kuitenkin myös 
tarpeen antaa tekijöille mahdollisuus 
tarjota lisenssejä tai muodostaa 
yhteishallinnointiorganisaatio sekä ottaa 
heidät mukaan päättämään siitä, onko 
tällaisia lisenssejä saatavissa vai ei. 
Oikeudenhaltijoiden olisi lisäksi voitava 
vastustaa teostensa sisällyttämistä 
suojattua teknologiaa käyttäviin 
kulttuuriperintölaitosten verkkoihin.

Or. en

Tarkistus 234
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Frédérique Ries, António Marinho e Pinto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jos käyttäjän lataamassa tai 
saataviin asettamassa sisällössä käytetään 
laillisissa tarkoituksissa lyhyesti ja 
kohtuullisesti lainausta tai osaa 
suojatuista teoksista tai muusta 
aineistosta, käyttöä olisi suojattava tässä 
direktiivissä tarkoitetulla poikkeuksella. 
Poikkeusta voidaan soveltaa ainoastaan 
tiettyihin erikoistapauksiin, jotka eivät ole 
ristiriidassa teoksen tai muun aineiston 
tavanomaisen käytön kanssa eivätkä 
haittaa kohtuuttomasti oikeudenhaltijan 
perusteltuja etuja. Haittaa olisi arvioitava 
perustuen kyseisen sisällön 
ainutlaatuisuuteen, käytetyn lainauksen 
tai osan pituuteen tai kokoon, kyseisen 
sisällön ammattimaiseen luonteeseen ja 
tarvittaessa aiheutuneeseen taloudelliseen 
haittaan, sanotun vaikuttamatta 
kuitenkaan poikkeuksen lailliseen 
käyttöön. Poikkeuksella ei pitäisi 
vaikuttaa suojattujen teoksien tai muun 
aineiston tekijöiden moraalisiin 
oikeuksiin.

Or. fr

Tarkistus 235
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Teknisen kehityksen seurauksena 
on syntynyt tietoyhteiskunnan palveluja, 
joiden avulla niiden käyttäjät voivat 
ladata tai saattaa saataviin sisältöä eri 
muodoissa ja eri tarkoituksissa, kuten 
jonkin ajatuksen havainnollistamiseksi tai 
kritiikin, parodian tai pastissin 
esittämiseksi. Näissä sisällöissä saatetaan 
esittää lyhyitä osia suojatuista teoksista tai 
muusta aineistosta, jotka ovat jo olemassa 
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ja joita käyttäjät ovat todennäköisesti 
muuttaneet tai yhdistäneet.

Or. fr

Tarkistus 236
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Monissa jäsenvaltioissa on 
käytössä erilaisia direktiivin 2001/29/EY 
mukaisen poikkeuksen soveltamiseen 
perustuvia järjestelyjä, joiden avulla 
kulttuuriperintölaitokset ja oppilaitokset 
voivat tarjota mahdollisuuden tutustua 
teoksiin ja muuhun aineistoon paikalla 
niiden tiloissa. Tällaisia menettelyjä on, 
koska koulutus- ja 
kulttuuriperintölaitokset säilyttävät 
digitaalisia kokoelmiaan ja antavat 
mahdollisuuden tutustua niihin omissa 
tiloissaan. Digitaalitekniikka tarjoaa 
uusia mahdollisuuksia tutustua 
kokoelmiin laitosten tiloissa, esimerkkinä 
turvalliset Wi-Fi-verkot, jotka tarjoavat 
käyttäjille pääsyn kokoelmiin omilla 
kannettavilla laitteillaan, kuten 
matkapuhelimilla ja kannettavilla 
tietokoneilla. Vaatimus tiloissa 
tarkoitukseen varattujen päätteiden 
käytöstä sisältöön pääsemiseksi on 
osoittautunut epäkäytännölliseksi ja 
vanhentuneeksi. Samalla digitaalisen 
säilyttämisen kehittyminen edellyttää, että 
kulttuuriperintölaitokset säilyttävät ja 
tarjoavat paitsi digitoituja analogisia 
teoksia ja muuta aineistoa, myös jo alun 
perin digitaalisessa muodossa luotua 
materiaalia. Tämän vuoksi olisi 
vaadittava, että jäsenvaltiot säätävät 
poikkeuksesta, jolla sallitaan 
kulttuuriperintölaitosten ja oppilaitoksen 
tarjoavan pääsy kaikkiin digitoituihin 
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sekä alun perin digitaalisiin kokoelmiin 
tiloissa tai verkossa. Tällaisen 
poikkeuksen olisi mahdollistettava 
kopioiden toimittaminen yleisölle mitä 
tahansa tekniikkaa käyttäen.

Or. en

Tarkistus 237
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Olisi tunnustettava tiettyjen jo 
direktiivissä 2001/29/EY säädettyjen 
poikkeusten ja rajoitusten tärkeys sekä 
tarve turvata oikeusvarmuus ja 
yhdenmukaisuus sisämarkkinoilla. 
Tämän vuoksi näiden poikkeusten ja 
rajoitusten olisi oltava pakollisia. Olisi 
myös huomattava, että uudet teknologiat 
parantavat ja muuttavat tapoja, joilla 
tekijänoikeudella suojattuja teoksia tai 
muuta aineistoa voidaan käyttää ja 
hyödyntää ja joista ei yleensä aiheudu 
haittaa oikeudenhaltijoille. Siksi olisi 
otettava käyttöön yleinen
vähimmäispoikkeus tekniikan kehityksen 
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 238
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Huolimatta joistakin 
päällekkäisyyksistä olemassa oleviin 
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poikkeuksiin tai rajoituksiin nähden 
direktiivin 2001/29/EY 5 artiklaa ei 
sovelleta käyttäjän lataamaan tai 
saataviin saattamaan sisältöön, joka 
sisältää kohtuullisissa määrin osia 
suojelluista teoksista tai muusta 
aineistosta. Tilanteesta aiheutuu 
oikeudellista epävarmuutta sekä 
käyttäjille että oikeudenhaltijoille. Siksi 
on tarpeen määrätä uudesta 
erityispoikkeuksesta, jolla sallitaan 
olemassa olevien suojeltujen teoksien tai 
muun aineiston osien laillinen käyttö 
käyttäjien lataamassa tai saataviin 
saattamassa sisällössä.

Or. fr

Tarkistus 239
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Tietoyhteiskunnan 
palveluntarjoajat eivät voi omaksi 
hyödykseen vedota tässä direktiivissä 
tarkoitettuun poikkeukseen käyttääkseen 
lainauksia tai osia suojelluista teoksista 
tai muusta aineistosta käyttäjien 
lataamassa tai saataviin saattamassa 
sisällössä, jotta palveluntarjoajat voisivat 
vapautua vastuustaan tai rajoittaa tämän 
direktiivin 13 artiklan mukaisten 
velvoitteidensa soveltamisalaa.

Or. fr

Tarkistus 240
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(21 c) Tuomioistuin totesi asiassa C-
174/15, Vereniging Openbare 
Bibliotheken vs. Stichting Leenrecht1 a, 
antamassaan tuomiossa, että sähköisten 
kirjojen lainaamiseen voidaan soveltaa 
samoja sääntöjä kuin fyysisten kirjojen 
lainaamiseen. Kun jäsenvaltiot soveltavat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/115/EY1 b 6 artiklan 
mukaista tekijänoikeudesta tehtävää 
poikkeusta, kirjastot voivat ostaa 
markkinoilta mitä tahansa fyysisiä kirjoja. 
Kun ne ovat ostaneet kirjan, ne voivat 
antaa sen lainaksi ilman rajoituksia, jotka 
liittyvät sopimusehtoihin, tai ilman muita 
suojatoimia, jotka estävät 
tekijänoikeuksien poikkeusten ja 
rajoitusten soveltamisen. Tätä säännöstä 
olisi sovellettava myös sähköisiin 
kirjoihin. Jotta voidaan myös varmistaa, 
että unionin kaikkien kansalaisten 
saatavissa on täysi valikoima kirjoja ja 
muita resursseja, kaikkien jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että direktiivin 
2006/115/EY 6 artiklassa tarkoitetusta 
yksinoikeutta lainata yleisölle koskevasta 
poikkeuksesta tehdään pakollinen.

_________________

1 a Unionin tuomioistuimen 10 päivänä 
marraskuuta 2016 antama tuomio asiassa 
Vereniging Openbare Bibliotheken vs. 
Stichting Leenrecht, 
ECLI:EU:C:2016:856.

1 b 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).

Or. en
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Tarkistus 241
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta kansalaiset ja kuluttajat 
voisivat hyödyntää kaikilta osin uuden 
tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia, 
kirjallisten teosten julkinen lainaaminen, 
myös e-kirjojen lainaaminen, olisi 
sallittava sisämarkkinoilla.

Direktiivin 2006/115/EY 1 artiklan 
1 kohdassa, 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu lainauksen käsite kattaa 
fyysisten kirjojen lisäksi myös niiden 
digitaalisen kopion lainauksen. Kun 
jäsenvaltiot soveltavat direktiivin 
2006/115/EY 6 artiklan mukaista 
tekijänoikeudesta tehtävää poikkeusta, 
kirjastot voivat ostaa markkinoilta mitä 
tahansa fyysisiä kirjoja. Kun ne ovat 
ostaneet kirjan, ne voivat antaa sen 
lainaksi ilman rajoituksia, jotka liittyvät 
sopimusehtoihin, tai ilman muita 
suojatoimia, jotka estävät 
tekijänoikeuksien poikkeusten ja 
rajoitusten soveltamisen. Näitä 
säännöksiä olisi sovellettava myös 
sähköisiin kirjoihin. Oikeusvarmuuden ja 
yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi 
sisämarkkinoilla jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että direktiivin 
2006/115/EY 6 artiklan mukainen 
yksinoikeutta lainata yleisölle koskeva 
poikkeus olisi pakollinen.

Or. en

Tarkistus 242
Julia Reda, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 d kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(21 d) On tunnustettava yleinen etu 
osallistua julkiseen elämään 
poikkeuksella, joka koskee rakennusten ja 
pysyvien rakennusten kuvausten käyttöä. 
Ammattivalokuvaajat ja muut tekijät, 
oikeudenhaltijat, kuluttajat, 
institutionaaliset käyttäjät ja 
palveluntarjoajat käyttävät yhä enemmän 
teosten kuvauksia kansallisten 
maisemanvapautta koskevien poikkeusten 
perusteella ja luottavat oikeusvarmuuteen 
myös rajatylittävässä käytössä.

Or. en

Tarkistus 243
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 e) Teknisen kehityksen ja kuluttajien 
käyttäytymisen muuttumisen seurauksena 
on syntynyt kulttuurin luomista koskeva 
merkittävä ilmiö, joka perustuu siihen, 
että käyttäjät lataavat tai asettavat esille 
sisältöä eri muodoissa suoraan 
verkkopalveluun. Käyttäjien tuottamaan 
sisältöön voi kuulua otteita tai lainauksia 
suojelluista teoksista tai muusta 
aineistosta, jota käyttäjät saattavat 
muuttaa tai yhdistellä eri tarkoituksissa. 
Otteiden tai lainauksien käyttö käyttäjien 
tuottamassa sisällössä eri tarkoituksissa, 
kuten ajatuksen havainnollistamista, 
selostusta tai viihdettä varten, on nykyään 
yleistä verkossa, ja jos suojeltujen 
teoksien tai muun aineiston otteiden tai 
lainauksien käyttö on oikeasuhteista, se ei 
aiheuta merkittävää taloudellista haittaa 
kyseisille oikeudenhaltijoille vaan saattaa 
jopa toimia mainoksena käyttäjien 
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tuottamassa sisällössä käytetylle teokselle.

Or. en

Tarkistus 244
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 f) Huolimatta tietyistä 
päällekkäisyyksistä olemassa oleviin 
vapaaehtoisiin poikkeuksiin tai 
rajoituksiin nähden, kuten esimerkiksi 
lainauksien ja parodian kohdalla, 
suojeltujen teoksien tai muun aineiston 
käyttöä käyttäjien tuottamassa sisällössä 
ei kuitenkaan kateta asianmukaisesti 
nykyisessä poikkeuksien tai rajoituksien 
luettelossa, mikä aiheuttaa käyttäjien 
kannalta oikeudellista epävarmuutta. 
Erityisesti nykyisten poikkeusten ja 
rajoitusten vapaaehtoinen luonne 
rajoittaa merkittävästi käyttäjien 
tuottaman sisällön kehitystä, jota 
tyypillisesti levitetään rajattomassa 
verkkoympäristössä. Siksi on tarpeen 
määrätä uudesta pakollisesta 
erityispoikkeuksesta, jolla sallitaan 
suojattujen teosten tai muun aineiston 
otteiden tai lainauksien laillinen käyttö 
käyttäjien tuottamassa sisällössä.

Or. en

Tarkistus 245
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(21 g) Monissa jäsenvaltioissa 
tekijänoikeuteen sovellettava poikkeus 
koskee tiettyjä teoksia tai muuta aineistoa, 
kuten virallisia teoksia, Bernin 
yleissopimuksen 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Nämä säännöt luovat 
tilanteita, joissa sisältö on julkista tietyssä 
jäsenvaltiossa, mikä yleensä johtaa siihen, 
että kyseistä sisältöä ei julkaista 
lisenssillä. Jos muista jäsenvaltioista 
puuttuu vastaava säännös, tällaisen 
sisällön laillinen rajatylittävä uudelleen 
käyttäminen on kiellettyä. Teosten 
julkisen aseman vastavuoroinen 
tunnustaminen ratkaisee mahdolliset 
epäjohdonmukaisuudet 
tekijänoikeussuojasta vapautettujen 
teosten rajatylittävässä käytössä.

Or. en

Tarkistus 246
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kulttuuriperintölaitosten olisi 
voitava hyötyä myynnistä poistuneiden 
teosten ja muun aineiston digitointia ja 
myös rajojen yli tapahtuvaa levittämistä 
koskevista selkeistä puitteista. Myynnistä 
poistuneiden teosten kokoelmien 
erityispiirteiden vuoksi 
ennakkosuostumuksen saaminen 
yksittäisiltä oikeudenhaltijoilta voi 
kuitenkin olla erittäin vaikeaa. Tämä voi 
johtua esimerkiksi teosten tai muun 
aineiston iästä, niiden vähäisestä 
kaupallisesta arvosta tai siitä, että niitä ei 
koskaan tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. 
Tämän vuoksi on tarpeen säätää 
toimenpiteistä, joilla helpotetaan 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa 
olevien myynnistä poistuneiden teosten 

(22) Kulttuuriperintölaitosten olisi 
voitava hyötyä myynnistä poistuneiden 
teosten ja muun aineiston digitointia ja 
myös rajojen yli tapahtuvaa levittämistä 
koskevista selkeistä puitteista. Myynnistä 
poistuneiden teosten kokoelmien 
erityispiirteiden vuoksi 
ennakkosuostumuksen saaminen 
yksittäisiltä oikeudenhaltijoilta voi 
kuitenkin olla erittäin vaikeaa. Tämä voi 
johtua esimerkiksi teosten tai muun 
aineiston iästä, siitä, että tekijänoikeutta 
koskevat määräajat ylittävät teosten 
keskimääräisen kaupallisen saatavuuden, 
niiden vähäisestä kaupallisesta arvosta tai 
siitä, että niitä ei koskaan tarkoitettu 
kaupalliseen käyttöön. Tämän vuoksi on 
tarpeen säätää pakollisesta poikkeuksesta, 
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oikeuksien lisensointia ja näin 
mahdollistetaan vaikutukseltaan 
rajatylittävien sopimusten tekeminen 
sisämarkkinoilla.

jolla on rajatylittävä vaikutus ja jolla
helpotetaan kulttuuriperintölaitosten 
kokoelmissa olevien myynnistä 
poistuneiden teosten oikeuksien 
uudelleenkäyttöä. Jotta voidaan ottaa 
huomioon teosten suuren enemmistön 
kaupallisen saatavuuden ja niiden paljon 
pidempien tekijänoikeussuojaa koskevien 
määräaikojen välinen ero, ensimmäisen 
kerran vähintään 10 vuotta sitten 
julkaistut teokset tai muu aineisto olisi 
katsottava poistuneen myynnistä.

Or. en

Tarkistus 247
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kulttuuriperintölaitosten olisi 
voitava hyötyä myynnistä poistuneiden 
teosten ja muun aineiston digitointia ja 
myös rajojen yli tapahtuvaa levittämistä 
koskevista selkeistä puitteista. Myynnistä 
poistuneiden teosten kokoelmien 
erityispiirteiden vuoksi 
ennakkosuostumuksen saaminen 
yksittäisiltä oikeudenhaltijoilta voi 
kuitenkin olla erittäin vaikeaa. Tämä voi 
johtua esimerkiksi teosten tai muun 
aineiston iästä, niiden vähäisestä 
kaupallisesta arvosta tai siitä, että niitä ei 
koskaan tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. 
Tämän vuoksi on tarpeen säätää 
toimenpiteistä, joilla helpotetaan 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa 
olevien myynnistä poistuneiden teosten 
oikeuksien lisensointia ja näin 
mahdollistetaan vaikutukseltaan 
rajatylittävien sopimusten tekeminen 
sisämarkkinoilla.

(22) Kulttuuriperintölaitosten, 
oppilaitosten ja muiden ei-kaupallisten 
tietopalvelukeskusten olisi voitava hyötyä 
myynnistä poistuneiden teosten ja muun 
aineiston digitointia ja myös rajojen yli 
tapahtuvaa levittämistä koskevista selkeistä
puitteista. Myynnistä poistuneiden teosten 
kokoelmien erityispiirteiden vuoksi 
ennakkosuostumuksen saaminen 
yksittäisiltä oikeudenhaltijoilta voi 
kuitenkin olla erittäin vaikeaa. Tämä voi 
johtua esimerkiksi teosten tai muun 
aineiston iästä, niiden vähäisestä 
kaupallisesta arvosta tai siitä, että niitä ei 
koskaan tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. 
Tämän vuoksi on tarpeen säätää 
toimenpiteistä, joilla helpotetaan 
kulttuuriperintölaitosten, oppilaitosten ja 
muiden ei-kaupallisten 
tietopalvelukeskusten kokoelmissa olevien 
myynnistä poistuneiden teosten 
saatavuutta ja näin mahdollistetaan 
vaikutukseltaan rajatylittävien sopimusten 
tekeminen sisämarkkinoilla.
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Or. en

Tarkistus 248
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kulttuuriperintölaitosten olisi 
voitava hyötyä myynnistä poistuneiden 
teosten ja muun aineiston digitointia ja 
myös rajojen yli tapahtuvaa levittämistä 
koskevista selkeistä puitteista. Myynnistä 
poistuneiden teosten kokoelmien 
erityispiirteiden vuoksi 
ennakkosuostumuksen saaminen 
yksittäisiltä oikeudenhaltijoilta voi 
kuitenkin olla erittäin vaikeaa. Tämä voi 
johtua esimerkiksi teosten tai muun 
aineiston iästä, niiden vähäisestä 
kaupallisesta arvosta tai siitä, että niitä ei 
koskaan tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. 
Tämän vuoksi on tarpeen säätää 
toimenpiteistä, joilla helpotetaan 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa 
olevien myynnistä poistuneiden teosten 
oikeuksien lisensointia ja näin 
mahdollistetaan vaikutukseltaan 
rajatylittävien sopimusten tekeminen 
sisämarkkinoilla.

(22) Kulttuuriperintölaitosten tai 
kirjastojen olisi voitava hyötyä myynnistä 
poistuneiden teosten ja muun aineiston 
digitointia ja levittämistä koskevista 
selkeistä puitteista. Myynnistä 
poistuneiden teosten kokoelmien 
erityispiirteiden vuoksi 
ennakkosuostumuksen saaminen 
yksittäisiltä oikeudenhaltijoilta voi 
kuitenkin olla erittäin vaikeaa. Tämä voi 
johtua esimerkiksi teosten tai muun 
aineiston iästä, niiden vähäisestä 
kaupallisesta arvosta tai siitä, että niitä ei 
koskaan tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. 
Tämän vuoksi on tarpeen säätää 
toimenpiteistä, joilla helpotetaan 
kulttuuriperintölaitosten tai kirjastojen
kokoelmissa olevien myynnistä 
poistuneiden teosten oikeuksien 
lisensointia.

Or. fr

Tarkistus 249
Antanas Guoga, Eva Maydell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kulttuuriperintölaitosten olisi 
voitava hyötyä myynnistä poistuneiden 
teosten ja muun aineiston digitointia ja 

(22) Kulttuuriperintölaitosten olisi 
voitava hyötyä myynnistä poistuneiden 
teosten ja muun aineiston digitointia ja 
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myös rajojen yli tapahtuvaa levittämistä 
koskevista selkeistä puitteista. Myynnistä 
poistuneiden teosten kokoelmien 
erityispiirteiden vuoksi 
ennakkosuostumuksen saaminen 
yksittäisiltä oikeudenhaltijoilta voi 
kuitenkin olla erittäin vaikeaa. Tämä voi 
johtua esimerkiksi teosten tai muun 
aineiston iästä, niiden vähäisestä 
kaupallisesta arvosta tai siitä, että niitä ei 
koskaan tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. 
Tämän vuoksi on tarpeen säätää 
toimenpiteistä, joilla helpotetaan 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa 
olevien myynnistä poistuneiden teosten 
oikeuksien lisensointia ja näin 
mahdollistetaan vaikutukseltaan 
rajatylittävien sopimusten tekeminen 
sisämarkkinoilla.

myös rajojen yli tapahtuvaa levittämistä 
koskevista selkeistä puitteista. Myynnistä 
poistuneiden teosten kokoelmien 
erityispiirteiden vuoksi 
ennakkosuostumuksen saaminen 
yksittäisiltä oikeudenhaltijoilta voi 
kuitenkin olla erittäin vaikeaa. Tämä voi 
johtua esimerkiksi teosten tai muun 
aineiston iästä, niiden vähäisestä 
kaupallisesta arvosta tai siitä, että niitä ei 
koskaan tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. 
Tämän vuoksi on tarpeen säätää 
toimenpiteistä, joilla helpotetaan 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa 
olevien myynnistä poistuneiden teosten 
saatavuutta verkossa ja näin 
mahdollistetaan vaikutukseltaan 
rajatylittävien sopimusten tekeminen 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 250
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Useat jäsenvaltiot ovat jo 
hyväksyneet laajennettuja kollektiivisia 
lisenssijärjestelmiä, laillisia 
toimeksiantoja ja lainaolettamia, jotka 
helpottavat ei-kaupallisten teosten 
lisensointia. Ottaen kuitenkin huomioon 
myös kulttuuriperintölaitosten 
kokoelmien teosten ja muun aineiston 
moninaisuuden ja 
yhteishallinnointikäytäntöjen vaihtelun 
eri jäsenvaltioissa ja kulttuurituotannon 
aloilla on tarpeen määrätä 
tehokkaammasta mekanismista, jolla 
voidaan vähentää monimutkaisuutta ja 
jota voidaan soveltaa myös sellaisten 
teostyyppien aloilla, joilla 
lisensointimekanismi ei tarjoa ratkaisua, 



AM\1123343FI.docx 143/160 PE603.009v01-00

FI

esimerkiksi koska käytössä ei ole 
yhteishallinnointikäytäntöä tai koska 
yhteishallinnointiorganisaatiot eivät ole 
onnistuneet saavuttamaan riittävää 
edustusta. Tällaisissa tilanteissa on 
tarpeen säätää pakollisesta poikkeuksesta, 
jonka nojalla kulttuuriperintölaitokset 
voivat saattaa kokoelmassaan olevia 
myynnistä poistuneita teoksia saataville. 
Koska on olennaista yhdenmukaistaa 
uuden pakollisen poikkeuksen 
soveltamisalaa, jotta voidaan sallia 
kaupallisten teosten rajatylittävät käytöt, 
jäsenvaltioiden olisi voitava hyödyntää 
nykyisten kansallisella tasolla tehtyjen 
tiettyjä teosluokkia koskevien 
laajennettujen kollektiivisten 
lisenssisopimusten tarjoamaa perustaa. 
Poikkeuksen kattamiin käyttöihin olisi 
sovellettava samoja pois jättäytymistä ja 
julkisuutta koskevia vaatimuksia kuin 
lisensointimekanismilla sallittuihin 
käyttöihin.

Or. en

Tarkistus 251
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Ottaen huomioon kansallisten 
yhteishallinnointiorganisaatioiden 
erityispiirteet, kulttuuriperintölaitosten 
tarpeet ja vaatimukset ja erityyppiset 
teokset jäsenvaltioiden olisi voitava 
poiketa tällä direktiivillä säädetystä 
pakollisesta poikkeuksesta ja turvautua 
laajennettuun kollektiiviseen lisensointiin, 
oikeudelliseen toimeksiantoon tai 
lakiolettamiin, mikäli ne kattavat 
vähintään samat käytöt kuin poikkeuksen 
sallimat, myös rajatylittävät käytöt. 
Teoksiin, joita nämä järjestelyt eivät kata, 
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olisi sovellettava poikkeusta.

Or. en

Tarkistus 252
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioilla pitäisi tämän 
direktiivin tarjoamissa puitteissa olla 
joustava mahdollisuus valita järjestelyn 
tyyppi, jolla myynnistä poistuneiden
teosten lisenssejä voidaan laajentaa 
niiden oikeudenhaltijoiden oikeuksiin, 
joita yhteishallinnointiorganisaatio ei 
edusta, oman oikeusperinteensä, 
käytäntöjensä tai olosuhteidensa 
mukaisesti. Tällaisiin järjestelyihin voi 
sisältyä laajennettu kollektiivinen 
lisensointi ja edustusta koskevia olettamia.

(23) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden kehittämiä 
erityisratkaisuja laajamittaisen 
digitoinnin herättämien seikkojen 
ratkaisemiseksi, esimerkiksi myynnistä 
poistuneita teoksia koskevia järjestelmiä.
Tällaisissa järjestelmissä otetaan 
huomioon erityyppisten teosten ja muun 
aineiston sekä eri käyttäjien erityispiirteet 
ja ne suunnitellaan sidosryhmien 
yhteisymmärryksen pohjalta. Tätä 
lähestymistapaa on jo noudatettu 
eurooppalaisten kirjastojen, kirjoittajien, 
kustantajien ja 
yhteishallinnointiorganisaatioiden 
komission läsnä ollessa 20 päivänä 
syyskuuta 2011 allekirjoittamassa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa sellaisten
teosten digitointia ja saataville saattamista 
koskevista perusperiaatteista, jotka eivät 
ole kaupallisesti saatavilla. Tällä 
direktiivillä ei pitäisi rajoittaa kyseisen 
yhteisymmärryspöytäkirjan soveltamista, 
koska siinä kehotetaan jäsenvaltioita ja 
komissiota varmistamaan, että käyttäjien, 
oikeudenhaltijoiden ja 
yhteishallinnointiorganisaatioiden 
välisissä vapaaehtoisissa sopimuksissa, 
joissa sallitaan myynnistä poistuneiden 
teosten käyttö yhteisymmärryspöytäkirjan 
periaatteiden pohjalta, taataan 
oikeusvarmuus kansallisen ja 
rajatylittävän käytön osalta. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava jonkin verran 
harkinnanvaltaa valita tietyn tyyppiset 
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järjestelyt oman oikeusperinteensä, 
käytäntöjensä tai olosuhteidensa 
mukaisesti. Tällaisiin järjestelyihin voi 
sisältyä laajennettu kollektiivinen 
lisensointi ja edustusta koskevia olettamia.

Or. en

Tarkistus 253
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioilla pitäisi tämän 
direktiivin tarjoamissa puitteissa olla 
joustava mahdollisuus valita järjestelyn 
tyyppi, jolla myynnistä poistuneiden 
teosten lisenssejä voidaan laajentaa 
niiden oikeudenhaltijoiden oikeuksiin, 
joita yhteishallinnointiorganisaatio ei 
edusta, oman oikeusperinteensä, 
käytäntöjensä tai olosuhteidensa 
mukaisesti. Tällaisiin järjestelyihin voi
sisältyä laajennettu kollektiivinen 
lisensointi ja edustusta koskevia olettamia.

(23) Jäsenvaltioilla pitäisi tämän 
direktiivin tarjoamissa puitteissa olla 
joustava mahdollisuus valita järjestelyn 
tyyppi, jolla kulttuuriperintölaitokset, 
tutkimusorganisaatiot tai oppilaitokset 
voivat jakaa myynnistä poistuneita 
kokoelmiaan, oman oikeusperinteensä, 
käytäntöjensä tai olosuhteidensa 
mukaisesti. Tällaisissa järjestelyillä olisi 
mahdollistettava se, että oikeudenhaltijat 
voisivat jättää teoksensa niiden 
ulkopuolelle, ja niihin voisi sisältyä 
laajennettu kollektiivinen lisensointi ja 
edustusta koskevia olettamia, sekä 
rajoituksia ja poikkeuksia silloin, kun
a) yhteishallinnointiorganisaatiota ei ole
b) yhteishallinnointiorganisaatio ei pysty 
saavuttamaan riittävää edustavuutta
c) yhteishallinnointiorganisaatio ei pysty 
tarjoamaan riittäviä lisenssejä 
kulttuuriperintölaitoksille niiden 
kokoelmissa olevien teosten ja muun 
aineiston tyypille.

Or. en

Tarkistus 254
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioilla pitäisi tämän 
direktiivin tarjoamissa puitteissa olla 
joustava mahdollisuus valita järjestelyn 
tyyppi, jolla myynnistä poistuneiden 
teosten lisenssejä voidaan laajentaa 
niiden oikeudenhaltijoiden oikeuksiin, 
joita yhteishallinnointiorganisaatio ei 
edusta, oman oikeusperinteensä, 
käytäntöjensä tai olosuhteidensa 
mukaisesti. Tällaisiin järjestelyihin voi 
sisältyä laajennettu kollektiivinen 
lisensointi ja edustusta koskevia olettamia.

(23) Jäsenvaltioilla pitäisi tämän 
direktiivin tarjoamissa puitteissa olla 
joustava mahdollisuus valita oikeudellisen
järjestelyn tyyppi, jolla 
kulttuuriperintölaitokset, oppilaitokset tai 
muut ei-kaupalliset tietopalvelukeskukset 
voivat digitoida, jakaa, välittää yleisölle 
tai asettaa saataville myynnistä 
poistuneita teoksiaan, jotka ovat pysyvästi 
niiden kokoelmissa, oman 
oikeusperinteensä, käytäntöjensä tai 
olosuhteidensa mukaisesti. Näiden 
järjestelyjen olisi mahdollistettava se, että 
oikeudenhaltijat voivat jättää teoksiaan 
niiden ulkopuolelle kohtuullisen näytön 
perusteella, ja niihin voi sisältyä 
laajennettu kollektiivinen lisensointi ja 
edustusta koskevia olettamia. 
Jäsenvaltioiden olisi joka tapauksessa 
säädettävä pakollisesta yleisestä 
poikkeuksesta, jota sovelletaan silloin, 
kun yhteishallinnointiorganisaatiota ei 
ole tai ne eivät pysty saavuttamaan 
riittävää edustavuutta, tai tarjottava 
kulttuuriperintölaitoksille, oppilaitoksille 
ja muilla ei-kaupallisille 
tietopalvelukeskuksille helposti saatavilla 
olevia lisenssejä niiden kokoelmissa 
olevien teosten ja muun aineiston tyypille.

Or. en

Tarkistus 255
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Joëlle Bergeron, António Marinho e Pinto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioilla pitäisi tämän 
direktiivin tarjoamissa puitteissa olla 

(23) Jäsenvaltioilla pitäisi tämän 
direktiivin tarjoamissa puitteissa olla 
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joustava mahdollisuus valita järjestelyn 
tyyppi, jolla myynnistä poistuneiden 
teosten lisenssejä voidaan laajentaa 
niiden oikeudenhaltijoiden oikeuksiin, 
joita yhteishallinnointiorganisaatio ei 
edusta, oman oikeusperinteensä, 
käytäntöjensä tai olosuhteidensa 
mukaisesti. Tällaisiin järjestelyihin voi 
sisältyä laajennettu kollektiivinen 
lisensointi ja edustusta koskevia olettamia.

joustava mahdollisuus valita toteutettavan
järjestelyn tyyppi, joka koskee myynnistä 
poistettuja teoksia, oman 
oikeusperinteensä, käytäntöjensä tai 
olosuhteidensa mukaisesti. Tällaisiin 
järjestelyihin voi sisältyä laajennettu 
kollektiivinen lisensointi ja edustusta 
koskevia olettamia. Tällä direktiivillä ei 
pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioissa 
kehitettyihin ratkaisuihin, jotka koskevat 
myynnistä poistettujen teoksien 
laajamittaista digitointia.

Or. fr

Tarkistus 256
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tiukka ja hyvin toimiva 
yhteishallinnointijärjestelmä on tärkeä 
tällaisia lisensointijärjestelyitä varten. 
Tällaiseen järjestelmään kuuluu hyvää 
hallintotapaa, avoimuutta ja raportointia 
koskevia erityissääntöjä sekä yksittäisille 
oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien 
säännöllinen, tunnollinen ja tarkka 
jakaminen ja maksaminen, kuten 
direktiivissä 2014/26/EU säädetään. 
Kaikkien oikeudenhaltijoiden saatavilla 
pitäisi olla soveltuvia lisäsuojatoimia, ja 
oikeudenhaltijoille olisi tarjottava 
mahdollisuus sulkea teoksensa tai muu 
aineisto tällaisten järjestelyjen 
soveltamisen ulkopuolelle. Näihin 
järjestelyihin liittyvien ehtojen ei pitäisi 
vaikuttaa niiden käytännön merkitykseen 
kulttuuriperintölaitoksille.

(24) Tiukka ja hyvin toimiva 
yhteishallinnointijärjestelmä on tärkeä 
tällaisia lisensointijärjestelyitä varten. 
Tällaiseen järjestelmään kuuluu hyvää 
hallintotapaa, avoimuutta ja raportointia 
koskevia erityissääntöjä sekä yksittäisille 
oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien 
säännöllinen, tunnollinen ja tarkka 
jakaminen ja maksaminen, ja siinä 
hyödynnetään teknologista kehitystä,
kuten direktiivissä 2014/26/EU säädetään. 
Kaikkien oikeudenhaltijoiden saatavilla 
pitäisi olla soveltuvia lisäsuojatoimia, ja 
oikeudenhaltijoille olisi tarjottava 
mahdollisuus sulkea teoksensa tai muu 
aineisto tällaisten järjestelyjen 
soveltamisen ulkopuolelle. Näihin 
järjestelyihin liittyvien ehtojen ei pitäisi 
vaikuttaa niiden käytännön merkitykseen 
kulttuuriperintölaitoksille.

Or. en



PE603.009v01-00 148/160 AM\1123343FI.docx

FI

Perustelu

Teknologista kehitystä olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon, jotta voidaan taata 
asianmukaiset korvaukset tekijöille ja esiintyjille.

Tarkistus 257
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tiukka ja hyvin toimiva 
yhteishallinnointijärjestelmä on tärkeä 
tällaisia lisensointijärjestelyitä varten. 
Tällaiseen järjestelmään kuuluu hyvää 
hallintotapaa, avoimuutta ja raportointia 
koskevia erityissääntöjä sekä yksittäisille 
oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien 
säännöllinen, tunnollinen ja tarkka 
jakaminen ja maksaminen, kuten 
direktiivissä 2014/26/EU säädetään. 
Kaikkien oikeudenhaltijoiden saatavilla 
pitäisi olla soveltuvia lisäsuojatoimia, ja 
oikeudenhaltijoille olisi tarjottava 
mahdollisuus sulkea teoksensa tai muu 
aineisto tällaisten järjestelyjen 
soveltamisen ulkopuolelle. Näihin 
järjestelyihin liittyvien ehtojen ei pitäisi 
vaikuttaa niiden käytännön merkitykseen 
kulttuuriperintölaitoksille.

(24) Tiukka ja hyvin toimiva 
yhteishallinnointijärjestelmä on tärkeä 
tällaisia mahdollisia lisensointijärjestelyitä 
varten. Tällaiseen järjestelmään kuuluu 
hyvää hallintotapaa, avoimuutta ja 
raportointia koskevia erityissääntöjä sekä 
yksittäisille oikeudenhaltijoille kuuluvien 
määrien säännöllinen, tunnollinen ja tarkka 
jakaminen ja maksaminen, kuten 
direktiivissä 2014/26/EU säädetään. 
Kaikkien oikeudenhaltijoiden saatavilla 
pitäisi olla soveltuvia lisäsuojatoimia, ja 
oikeudenhaltijoille olisi tarjottava 
mahdollisuus sulkea teoksensa tai muu 
aineisto tällaisten järjestelyjen 
soveltamisen ulkopuolelle. Näihin 
järjestelyihin liittyvien ehtojen ei pitäisi 
vaikuttaa niiden käytännön merkitykseen 
kulttuuriperintölaitoksille.

Or. en

Tarkistus 258
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun otetaan huomioon 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa 
olevien teosten ja muun aineiston 

(25) Kun otetaan huomioon 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa 
olevien teosten ja muun aineiston 
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moninaisuus, on tärkeää, että tällä 
direktiivillä käyttöön otettavat
lisenssijärjestelyt ovat saatavilla ja niitä 
voidaan käytännössä hyödyntää 
erityyppisten teosten ja muun aineiston 
osalta, valokuvat, äänitallenteet ja 
audiovisuaaliset teokset mukaan luettuina. 
Jotta näissä järjestelyissä kuvastuisivat 
teosten ja muun aineiston eri luokkien 
erityispiirteet niiden julkaisu- ja 
jakelutapojen osalta ja jotta voidaan 
helpottaa näiden järjestelyiden käyttämistä, 
jäsenvaltioiden voi olla tarpeen vahvistaa 
erityisvaatimuksia ja -menettelyjä tällaisten 
lisenssijärjestelyjen käytännön 
soveltamista varten. Näin tehdessään 
jäsenvaltioiden on aiheellista kuulla 
oikeudenhaltijoita, käyttäjiä ja 
yhteishallinnointiorganisaatioita.

moninaisuus, on tärkeää, että mahdolliset
lisenssijärjestelyt ovat helposti saatavilla ja 
niitä voidaan käytännössä hyödyntää 
erityyppisten teosten ja muun aineiston 
osalta, valokuvat, äänitallenteet ja 
audiovisuaaliset teokset mukaan luettuina. 
Jotta näissä järjestelyissä kuvastuisivat 
teosten ja muun aineiston eri luokkien 
erityispiirteet niiden julkaisu- ja 
jakelutapojen osalta ja jotta voidaan 
helpottaa näiden järjestelyiden käyttämistä, 
jäsenvaltioiden voi olla tarpeen vahvistaa 
erityisvaatimuksia ja -menettelyjä tällaisten 
mahdollisten lisenssijärjestelyjen 
käytännön soveltamista varten. Näin 
tehdessään jäsenvaltioiden on aiheellista 
kuulla oikeudenhaltijoita, 
kulttuuriperintölaitoksia, oppilaitoksia, 
muita ei-kaupallisia 
tietopalvelukeskuksia, käyttäjiä ja 
yhteishallinnointiorganisaatioita.

Or. en

Tarkistus 259
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun otetaan huomioon 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa 
olevien teosten ja muun aineiston 
moninaisuus, on tärkeää, että tällä 
direktiivillä käyttöön otettavat 
lisenssijärjestelyt ovat saatavilla ja niitä 
voidaan käytännössä hyödyntää 
erityyppisten teosten ja muun aineiston 
osalta, valokuvat, äänitallenteet ja 
audiovisuaaliset teokset mukaan luettuina. 
Jotta näissä järjestelyissä kuvastuisivat 
teosten ja muun aineiston eri luokkien 
erityispiirteet niiden julkaisu- ja 
jakelutapojen osalta ja jotta voidaan 
helpottaa näiden järjestelyiden käyttämistä, 

(25) Kun otetaan huomioon 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa 
olevien teosten ja muun aineiston 
moninaisuus, on tärkeää, että tällä 
direktiivillä käyttöön otettavat 
lisenssijärjestelyt ovat saatavilla ja niitä 
voidaan käytännössä hyödyntää 
erityyppisten teosten ja muun aineiston 
osalta, valokuvat, äänitallenteet ja 
audiovisuaaliset teokset mukaan luettuina. 
Jotta näissä järjestelyissä kuvastuisivat 
teosten ja muun aineiston eri luokkien 
erityispiirteet niiden julkaisu- ja 
jakelutapojen osalta ja jotta voidaan 
helpottaa näiden järjestelyiden käyttämistä, 
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jäsenvaltioiden voi olla tarpeen vahvistaa 
erityisvaatimuksia ja -menettelyjä tällaisten 
lisenssijärjestelyjen käytännön 
soveltamista varten. Näin tehdessään 
jäsenvaltioiden on aiheellista kuulla 
oikeudenhaltijoita, käyttäjiä ja 
yhteishallinnointiorganisaatioita.

jäsenvaltioiden voi olla tarpeen vahvistaa 
erityisvaatimuksia ja -menettelyjä tällaisten 
lisenssijärjestelyjen käytännön 
soveltamista varten. Näin tehdessään 
jäsenvaltioiden on aiheellista kuulla 
oikeudenhaltijoita, 
kulttuuriperintölaitoksia, käyttäjiä ja 
yhteishallinnointiorganisaatioita.

Or. en

Tarkistus 260
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun otetaan huomioon 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa 
olevien teosten ja muun aineiston 
moninaisuus, on tärkeää, että tällä 
direktiivillä käyttöön otettavat 
lisenssijärjestelyt ovat saatavilla ja niitä 
voidaan käytännössä hyödyntää 
erityyppisten teosten ja muun aineiston 
osalta, valokuvat, äänitallenteet ja 
audiovisuaaliset teokset mukaan luettuina. 
Jotta näissä järjestelyissä kuvastuisivat 
teosten ja muun aineiston eri luokkien 
erityispiirteet niiden julkaisu- ja 
jakelutapojen osalta ja jotta voidaan 
helpottaa näiden järjestelyiden käyttämistä, 
jäsenvaltioiden voi olla tarpeen vahvistaa 
erityisvaatimuksia ja -menettelyjä tällaisten 
lisenssijärjestelyjen käytännön 
soveltamista varten. Näin tehdessään 
jäsenvaltioiden on aiheellista kuulla 
oikeudenhaltijoita, käyttäjiä ja 
yhteishallinnointiorganisaatioita.

(25) Kun otetaan huomioon 
kulttuuriperintölaitosten ja kirjastojen
kokoelmissa olevien teosten ja muun 
aineiston moninaisuus, on tärkeää, että tällä 
direktiivillä käyttöön otettavat 
lisenssijärjestelyt ovat saatavilla ja niitä 
voidaan käytännössä hyödyntää 
erityyppisten teosten ja muun aineiston 
osalta, valokuvat, äänitallenteet ja 
audiovisuaaliset teokset mukaan luettuina. 
Jotta näissä järjestelyissä kuvastuisivat 
teosten ja muun aineiston eri luokkien 
erityispiirteet niiden julkaisu- ja 
jakelutapojen osalta ja jotta voidaan 
helpottaa näiden järjestelyiden käyttämistä, 
jäsenvaltioiden voi olla tarpeen vahvistaa 
erityisvaatimuksia ja -menettelyjä tällaisten 
lisenssijärjestelyjen käytännön 
soveltamista varten. Näin tehdessään 
jäsenvaltioiden on aiheellista kuulla 
oikeudenhaltijoita, käyttäjiä ja 
yhteishallinnointiorganisaatioita.

Or. fr

Tarkistus 261
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Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Kun otetaan huomioon 
yhteishallinnointikäytäntöjen erot eri 
jäsenvaltioissa sekä kulttuurialalla ja 
luovilla toimialoilla, on kehitettävä 
ratkaisu sellaisia tapauksia varten, joissa 
lisenssijärjestelyt eivät toimi siksi, että 
esimerkiksi kollektiivinen lisensointi 
puuttuu tai että mikään 
yhteishallinnointiorganisaatio ei ole 
onnistunut saavuttamaan tunnustusta 
tietyssä jäsenvaltiossa tai tietyllä alalla. 
Tällaisissa tapauksissa, joissa 
lisenssijärjestelyt puuttuvat, on tarpeen 
säätää poikkeuksesta, jonka nojalla 
kulttuuriperintölaitokset, 
tutkimusorganisaatiot ja oppilaitokset 
voivat saattaa kokoelmassaan olevia 
myynnistä poistuneita teoksia saataviin 
verkkoon. Tällöin on kuitenkin myös 
tarpeen antaa tekijöille ja esittäjille 
mahdollisuus tarjota kollektiivisia 
lisenssejä tai muodostaa 
yhteishallinnointiorganisaatio sekä ottaa 
heidät mukaan päättämään siitä, onko 
tällaisia lisenssejä saatavissa vai ei. Siksi 
oikeudenhaltijoiden olisi voitava vastustaa 
teostensa levittämistä verkossa tällä 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 262
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Oikeudellisen selkeyden 
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aikaansaamiseksi tekijänoikeudella 
suojattujen teosten otteiden tai lainausten 
laillisen käytön osalta on tunnustettava 
käyttäjien tuottaman sisällön asema ja 
tehtävä verkkoympäristössä.

Or. en

Tarkistus 263
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kansainvälisen kohteliaisuuden 
vuoksi tässä direktiivissä säädettyä 
myynnistä poistuneiden teosten digitointia 
ja levittämistä koskevaa lisenssijärjestelyä 
ei pitäisi soveltaa teoksiin tai muuhun 
aineistoon, jotka on julkaistu tai, jos 
julkaisua ei ole tapahtunut, lähetetty 
ensimmäisen kerran kolmannessa 
maassa, tai, kun kyseessä on elokuva tai 
audiovisuaalinen teos, teoksiin, joiden 
tuottajan päätoimipaikka tai vakituinen 
asuinpaikka on kolmannessa maassa. 
Näitä järjestelyjä ei pitäisi myöskään 
soveltaa kolmannen maan kansalaisten 
teoksiin tai muuhun aineistoon, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa ne on julkaistu 
tai, jos julkaisua ei ole tapahtunut, 
lähetetty ensimmäisen kerran jonkin 
jäsenvaltion alueella, tai, kun kyseessä on 
elokuva- tai audiovisuaalinen teos, joissa 
tuottajan päätoimipaikka tai vakituinen 
asuinpaikka on jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 264
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kansainvälisen kohteliaisuuden 
vuoksi tässä direktiivissä säädettyä 
myynnistä poistuneiden teosten digitointia 
ja levittämistä koskevaa lisenssijärjestelyä 
ei pitäisi soveltaa teoksiin tai muuhun 
aineistoon, jotka on julkaistu tai, jos 
julkaisua ei ole tapahtunut, lähetetty 
ensimmäisen kerran kolmannessa maassa, 
tai, kun kyseessä on elokuva tai 
audiovisuaalinen teos, teoksiin, joiden 
tuottajan päätoimipaikka tai vakituinen 
asuinpaikka on kolmannessa maassa. Näitä 
järjestelyjä ei pitäisi myöskään soveltaa 
kolmannen maan kansalaisten teoksiin tai 
muuhun aineistoon, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa ne on julkaistu tai, jos 
julkaisua ei ole tapahtunut, lähetetty 
ensimmäisen kerran jonkin jäsenvaltion 
alueella, tai, kun kyseessä on elokuva- tai 
audiovisuaalinen teos, joissa tuottajan 
päätoimipaikka tai vakituinen 
asuinpaikka on jäsenvaltiossa.

(26) Kansainvälisen kohteliaisuuden 
vuoksi tässä direktiivissä säädettyä 
myynnistä poistuneiden teosten digitointia 
ja levittämistä koskevaa lisenssijärjestelyä 
ei pitäisi soveltaa teoksiin tai muuhun 
aineistoon, jotka on julkaistu tai, jos 
julkaisua ei ole tapahtunut, lähetetty 
ensimmäisen kerran kolmannessa maassa, 
tai, kun kyseessä on elokuva tai 
audiovisuaalinen teos, teoksiin, joiden 
tuottajan päätoimipaikka tai vakituinen 
asuinpaikka on kolmannessa maassa.

Or. en

Tarkistus 265
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Koska laajamittaiset 
digitointihankkeet voivat merkitä 
huomattavia investointeja 
kulttuuriperintölaitoksille, minkään tässä 
direktiivissä säädettyjen järjestelyjen 
nojalla myönnetyn lisenssin ei pitäisi 
estää näitä laitoksia hankkimasta 
kohtuullisia tuloja lisenssin ja digitoinnin 
kustannusten kattamiseksi sekä lisenssin 
piiriin kuuluvien teosten ja muun 

Poistetaan.
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aineiston levittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 266
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Koska laajamittaiset 
digitointihankkeet voivat merkitä 
huomattavia investointeja 
kulttuuriperintölaitoksille, minkään tässä 
direktiivissä säädettyjen järjestelyjen 
nojalla myönnetyn lisenssin ei pitäisi estää 
näitä laitoksia hankkimasta kohtuullisia 
tuloja lisenssin ja digitoinnin kustannusten 
kattamiseksi sekä lisenssin piiriin 
kuuluvien teosten ja muun aineiston 
levittämiseksi.

(27) Koska laajamittaiset 
digitointihankkeet voivat merkitä 
huomattavia investointeja 
kulttuuriperintölaitoksille, minkään tässä 
direktiivissä säädettyjen järjestelyjen 
nojalla myönnetyn lisenssin ei pitäisi estää 
näitä laitoksia hankkimasta kohtuullisia 
tuloja, jotka olisi kohdennettava 
pelkästään lisenssin ja digitoinnin 
kustannusten kattamiseen sekä lisenssin 
piiriin kuuluvien teosten ja muun aineiston 
levittämiseen.

Or. en

Tarkistus 267
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Olisi asianmukaisesti julkaistava 
tiedot tässä direktiivissä säädettyjen 
lisenssijärjestelyjen nojalla tapahtuvasta 
myynnistä poistuneiden teosten ja muun 
aineiston nykyisestä ja tulevasta käytöstä 
kulttuuriperintölaitoksissa sekä kaikkien 
oikeudenhaltijoiden voimassa olevista 
sopimuksista, jotka koskevat niiden teosten 
tai muuan aineiston sulkemista lisenssien 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä on 

(28) Olisi asianmukaisesti julkaistava 
tiedot tässä direktiivissä säädettyjen 
lisenssijärjestelyjen nojalla tapahtuvasta 
myynnistä poistuneiden teosten ja muun 
aineiston nykyisestä ja tulevasta käytöstä 
kulttuuriperintölaitoksissa tai kirjastoissa
sekä kaikkien oikeudenhaltijoiden 
voimassa olevista sopimuksista, jotka 
koskevat niiden teosten tai muuan aineiston 
sulkemista lisenssien soveltamisalan 
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erityisen tärkeää, kun käyttö tapahtuu 
sisämarkkinoiden rajojen ulkopuolella. 
Tämän vuoksi on aiheellista säätää 
unionin yhden yleisesti saatavilla olevan 
verkkoportaalin perustamisesta, jotta 
tällaiset tiedot voidaan tarjota yleisön 
saataville kohtuullisen ajan ennen 
rajatylittävän käytön toteutumista. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 386/201233

mukaisesti Euroopan unionin teollis- ja 
tekijänoikeusvirastolle annetaan tiettyjä 
tehtäviä ja toimia, se rahoittaa 
toimintansa käyttäen omia 
talousarviotoimenpiteitään ja sen 
tarkoituksena on helpottaa ja tukea 
kansallisten viranomaisten, yksityisen 
sektorin edustajien ja unionin 
toimielinten toimia teollis- ja 
tekijänoikeuksiin kohdistuvien 
loukkausten torjunnassa ja 
ennaltaehkäisemisessä. Tämän vuoksi on 
aiheellista, että teollis- ja 
tekijänoikeusvirasto perustaa 
eurooppalaisen portaalin tällaisen tiedon 
tarjoamista varten ja vastaa sen 
hallinnoinnista.

ulkopuolelle. Jäsenvaltioita kehotetaan 
näin ollen perustamaan tarvittaessa asiaa 
koskeva tietoportaali.

_________________

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 386/2012, annettu 
19 päivänä huhtikuuta 2012, teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon 
liittyvien tehtävien antamisesta 
sisämarkkinoilla toimivalle 
yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit 
ja mallit), mukaan luettuna julkisen ja 
yksityisen sektorin edustajien kutsuminen 
koolle teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkausten eurooppalaisena 
seurantakeskuksena (EUVL L 129, 
16.5.2012, s. 1).

Or. fr

Tarkistus 268
Julia Reda

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Olisi asianmukaisesti julkaistava 
tiedot tässä direktiivissä säädettyjen 
lisenssijärjestelyjen nojalla tapahtuvasta 
myynnistä poistuneiden teosten ja muun 
aineiston nykyisestä ja tulevasta käytöstä 
kulttuuriperintölaitoksissa sekä kaikkien 
oikeudenhaltijoiden voimassa olevista 
sopimuksista, jotka koskevat niiden teosten 
tai muuan aineiston sulkemista lisenssien 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä on 
erityisen tärkeää, kun käyttö tapahtuu 
sisämarkkinoiden rajojen ulkopuolella. 
Tämän vuoksi on aiheellista säätää unionin 
yhden yleisesti saatavilla olevan 
verkkoportaalin perustamisesta, jotta 
tällaiset tiedot voidaan tarjota yleisön 
saataville kohtuullisen ajan ennen 
rajatylittävän käytön toteutumista. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 386/201233 mukaisesti 
Euroopan unionin teollis- ja 
tekijänoikeusvirastolle annetaan tiettyjä 
tehtäviä ja toimia, se rahoittaa toimintansa 
käyttäen omia talousarviotoimenpiteitään 
ja sen tarkoituksena on helpottaa ja tukea 
kansallisten viranomaisten, yksityisen 
sektorin edustajien ja unionin toimielinten 
toimia teollis- ja tekijänoikeuksiin 
kohdistuvien loukkausten torjunnassa ja 
ennaltaehkäisemisessä. Tämän vuoksi on 
aiheellista, että teollis- ja 
tekijänoikeusvirasto perustaa 
eurooppalaisen portaalin tällaisen tiedon 
tarjoamista varten ja vastaa sen 
hallinnoinnista.

(28) Olisi tosiasiallisesti julkaistava 
tiedot tässä direktiivissä säädettyjen 
lisenssijärjestelyjen nojalla tapahtuvasta 
myynnistä poistuneiden teosten ja muun 
aineiston nykyisestä ja tulevasta käytöstä 
kulttuuriperintölaitoksissa sekä kaikkien 
oikeudenhaltijoiden voimassa olevista 
sopimuksista, jotka koskevat niiden teosten 
tai muuan aineiston sulkemista lisenssien 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä on 
erityisen tärkeää, kun käyttö tapahtuu 
sisämarkkinoiden rajojen ulkopuolella. 
Tämän vuoksi on aiheellista säätää unionin 
yhden yleisesti saatavilla olevan 
verkkoportaalin perustamisesta, jotta 
tällaiset tiedot voidaan tarjota laajasti ja 
selkeästi yleisön saataville vähintään 
kuuden kuukauden ajan ennen 
rajatylittävän käytön toteutumista. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 386/201233 mukaisesti 
Euroopan unionin teollis- ja 
tekijänoikeusvirastolle annetaan tiettyjä 
tehtäviä ja toimia, se rahoittaa toimintansa 
käyttäen omia talousarviotoimenpiteitään 
ja sen tarkoituksena on helpottaa ja tukea 
kansallisten viranomaisten, yksityisen 
sektorin edustajien ja unionin toimielinten 
toimia teollis- ja tekijänoikeuksiin 
kohdistuvien loukkausten torjunnassa ja 
ennaltaehkäisemisessä. Yhden ja saman 
verkkoportaalin olisi tarjottava tekijöille 
ja muille oikeudenhaltijoille keinot 
vastustaa teostensa ja aineistojensa 
julkistamista. Tämän vuoksi on aiheellista, 
että teollis- ja tekijänoikeusvirasto perustaa 
eurooppalaisen portaalin tällaisen tiedon 
tarjoamista varten ja vastaa sen 
hallinnoinnista sekä tarjoaa toimintoja 
oikeudenhaltijoille ja 
kulttuuriperintölaitoksille.

_________________ _________________

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 386/2012, annettu 

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 386/2012, annettu 
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19 päivänä huhtikuuta 2012, teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon 
liittyvien tehtävien antamisesta 
sisämarkkinoilla toimivalle 
yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit 
ja mallit), mukaan luettuna julkisen ja 
yksityisen sektorin edustajien kutsuminen 
koolle teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkausten eurooppalaisena 
seurantakeskuksena (EUVL L 129, 
16.5.2012, s. 1–6).

19 päivänä huhtikuuta 2012, teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon 
liittyvien tehtävien antamisesta 
sisämarkkinoilla toimivalle 
yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit 
ja mallit), mukaan luettuna julkisen ja 
yksityisen sektorin edustajien kutsuminen 
koolle teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkausten eurooppalaisena 
seurantakeskuksena (EUVL L 129, 
16.5.2012, s. 1–6).

Or. en

Tarkistus 269
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Olisi asianmukaisesti julkaistava 
tiedot tässä direktiivissä säädettyjen 
lisenssijärjestelyjen nojalla tapahtuvasta
myynnistä poistuneiden teosten ja muun 
aineiston nykyisestä ja tulevasta käytöstä 
kulttuuriperintölaitoksissa sekä kaikkien 
oikeudenhaltijoiden voimassa olevista 
sopimuksista, jotka koskevat niiden teosten 
tai muuan aineiston sulkemista lisenssien 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä on 
erityisen tärkeää, kun käyttö tapahtuu 
sisämarkkinoiden rajojen ulkopuolella. 
Tämän vuoksi on aiheellista säätää unionin 
yhden yleisesti saatavilla olevan
verkkoportaalin perustamisesta, jotta 
tällaiset tiedot voidaan tarjota yleisön 
saataville kohtuullisen ajan ennen 
rajatylittävän käytön toteutumista. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 386/201233 mukaisesti 
Euroopan unionin teollis- ja 
tekijänoikeusvirastolle annetaan tiettyjä 
tehtäviä ja toimia, se rahoittaa toimintansa 
käyttäen omia talousarviotoimenpiteitään 
ja sen tarkoituksena on helpottaa ja tukea 

(28) Olisi asianmukaisesti julkaistava 
tiedot tässä direktiivissä säädettyjen 
myynnistä poistuneiden teosten ja muun 
aineiston nykyisestä ja tulevasta käytöstä 
kulttuuriperintölaitoksissa, oppilaitoksissa
ja muissa ei-kaupallisissa 
tietopalvelukeskuksissa sekä kaikkien 
oikeudenhaltijoiden voimassa olevista 
sopimuksista, jotka koskevat niiden teosten 
tai muuan aineiston sulkemista 
ulkopuolelle. Tämä on erityisen tärkeää, 
kun käyttö tapahtuu sisämarkkinoiden
rajojen ulkopuolella. Tämän vuoksi on 
aiheellista säätää unionin yhden julkisen
verkkoportaalin perustamisesta, jotta 
tällaiset tiedot voidaan tarjota pysyvästi, 
helposti ja tehokkaasti yleisön saataville 
vähintään kuuden kuukauden ajan ennen 
rajatylittävän käytön toteutumista. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 386/201233 mukaisesti 
Euroopan unionin teollis- ja 
tekijänoikeusvirastolle annetaan tiettyjä 
tehtäviä ja toimia, se rahoittaa toimintansa 
käyttäen omia talousarviotoimenpiteitään 
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kansallisten viranomaisten, yksityisen 
sektorin edustajien ja unionin toimielinten 
toimia teollis- ja tekijänoikeuksiin 
kohdistuvien loukkausten torjunnassa ja 
ennaltaehkäisemisessä. Tämän vuoksi on 
aiheellista, että teollis- ja 
tekijänoikeusvirasto perustaa 
eurooppalaisen portaalin tällaisen tiedon 
tarjoamista varten ja vastaa sen 
hallinnoinnista.

ja sen tarkoituksena on helpottaa ja tukea 
kansallisten viranomaisten, yksityisen 
sektorin edustajien ja unionin toimielinten 
toimia teollis- ja tekijänoikeuksiin 
kohdistuvien loukkausten torjunnassa ja 
ennaltaehkäisemisessä. Tämän vuoksi on 
aiheellista, että teollis- ja 
tekijänoikeusvirasto perustaa 
eurooppalaisen portaalin tällaisen tiedon 
tarjoamista varten ja vastaa sen 
hallinnoinnista.

_________________ _________________

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 386/2012, annettu 
19 päivänä huhtikuuta 2012, teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon 
liittyvien tehtävien antamisesta 
sisämarkkinoilla toimivalle 
yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit 
ja mallit), mukaan luettuna julkisen ja 
yksityisen sektorin edustajien kutsuminen 
koolle teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkausten eurooppalaisena 
seurantakeskuksena (EUVL L 129, 
16.5.2012, s. 1–6).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 386/2012, annettu 
19 päivänä huhtikuuta 2012, teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon 
liittyvien tehtävien antamisesta 
sisämarkkinoilla toimivalle 
yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit 
ja mallit), mukaan luettuna julkisen ja 
yksityisen sektorin edustajien kutsuminen 
koolle teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkausten eurooppalaisena 
seurantakeskuksena (EUVL L 129, 
16.5.2012, s. 1–6).

Or. en

Tarkistus 270
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Yleisen julkisen luovan sisällön, 
tiedon ja tietämyksen saatavuuden 
parantamisen ja levittämisen suosimisen 
tavoitteen todentamiseksi ja oikeusturvan 
varmistamiseksi sisämarkkinoilla olisi 
määriteltävä, mitä tarkoittaa ’vapaasti 
käytettävissä oleva’. Olisi myös 
korostettava, että useimpien tekijöiden, 
esittäjien ja luovan työn tekijöiden 
lopullisena tavoitteena on ensisijaisesti 
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inhimillinen ja yhteiskunnallinen kehitys 
ja hyvinvointi pikemmin kuin 
mahdollinen taloudellinen voitto.

Or. en

Tarkistus 271
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 b) On äärimmäisen tärkeää 
selventää, että kun teos tai muu aineisto 
on vapaasti käytettävissä, kaikkien 
kyseisen teoksen tai aineiston 
todellisuutta vastaavien kappaleiden, sekä 
analogisten että digitaalisten, jotka eivät 
ole uusia tai muokkaavia teoksia tai 
aineistoja, olisi oltava vapaasti 
käytettävissä. Teosten ja muiden 
aineistojen, joiden tekijänoikeudet eivät 
ole enää voimassa tai niitä ei ole koskaan 
ollut tai joiden tekijänoikeuksista 
oikeudenhaltijat ovat luopuneet 
vapaaehtoisesti, olisi oltava 
tekijänoikeuksista vapaita teoksia.

Or. en

Tarkistus 272
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 c) Kun teoksen tai muun aineiston 
tekijänoikeudet eivät enää ole voimassa, 
olisi äärimmäisen vaikeaa todentaa, että 
kyseinen teos tai aineisto on vapaasti 
käytettävissä. Vapaasti käytettävissä 
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olevia teoksia tai muita aineistoja ei 
voitaisi koskaan tunnistaa, mikä estää 
pääsyn sisältöön, tietoon ja tietämykseen. 
Jäsenvaltioiden olisi sallittava se, että 
tekijät, esittäjät ja tuottajat, jotka eivät aio 
suojata teostaan tai muuta aineistoaan 
tekijänoikeudella, asettavat ne kokonaan 
tai osittain vapaaseen käyttöön. Olisikin 
tunnustettava, että useimpien tekijöiden, 
esittäjien ja luovan työn tekijöiden 
lopullisena tavoitteena on ensisijaisesti 
inhimillinen ja yhteiskunnallinen kehitys 
ja hyvinvointi pikemmin kuin 
mahdollinen taloudellinen voitto. Tämän 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
käyttämään tarkoituksenmukaisia 
vapaasti käytettävissä olevaa teosta 
vastaavia lisenssejä (esimerkiksi Creative 
Commons -lisenssi). Se auttaisi tekijöitä, 
esittäjiä ja tuottajia selittämään 
mahdollisille uudelleenkäyttäjille, että 
teos on vapaasti käytettävissä, mikä lisäisi 
sisällön, tiedon ja tietämyksen jakamista.

Or. en
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