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LYHYET PERUSTELUT 

Marrakeshin sopimuksessa edellytetään, että osapuolet tarjoavat tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien poikkeuksia tai rajoituksia sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin 

lukemisesteisten hyväksi, ja siinä on määräyksiä kirjojen, myös äänikirjojen, ja muun 

painetun aineiston erityismuodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta sopimuksen 

osapuolina olevien maiden kesken. 

Vetoomusvaliokunta suhtautuu myönteisesti tarkasteltavana olevaan direktiiviehdotukseen. 

Vetoomusvaliokunta on vuodesta 2011 alkaen toiminut aktiivisesti asioissa, jotka koskevat 

sokeiden ja heikkonäköisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä julkaistuja teoksia, sillä 

valiokunta sai tuolloin kaksi vetoomusta1, joissa kehotettiin tekemään asiasta sitova sopimus. 

Vetoomusvaliokunta pani tyytyväisenä merkille Marrakeshin sopimuksen hyväksymisen 

vuonna 2013 ja sen voimaantulon syyskuussa 2016. Tarvitaan kuitenkin lisätoimia sen 

varmistamiseksi, että unioni täyttää Marrakeshin sopimukseen ja vammaisten henkilöiden 

oikeuksista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen perustuvat kansainväliset 

velvoitteensa.  

Kuten käy ilmi vetoomusvaliokunnan politiikkayksikkö C:ltä tilaamasta Marrakeshin 

sopimusta koskevasta tutkimuksesta2, joka esiteltiin 9. marraskuuta 2016 vammaisuutta 

koskevassa vetoomusvaliokunnan seminaarissa, Marrakeshin sopimus on erittäin merkittävä 

vammaisuuden sosiaalisen mallin kannalta ja onnistunut kansainvälinen ratkaisu 

maailmanlaajuiseen kirjapulaan. Siksi on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

Marrakeshin sopimuksen nopean ja asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

Vetoomusvaliokunta on lisäksi kehottanut3 unionia ratifioimaan ripeästi Marrakeshin 

sopimuksen asettamatta EU:n lainsäädäntökehyksen tarkistamista ratifioinnin ehdoksi. 

Lausuntoluonnoksessa pyritään yhdenmukaistamaan direktiivissä käytettyä terminologiaa, 

jotta se vastaisi täysin Marrakeshin sopimusta ja YK:n vammaisyleissopimusta. Siinä jätetään 

avoimeksi mahdollisuus laajentaa edunsaajien luetteloa ja päivitetään direktiiviehdotusta 

kattavan EU:n tason tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lausuntoluonnoksessa ehdotetaan 

ennen kaikkea, että jäsenvaltioiden olisi perustettava valitus- tai oikaisumekanismi sellaisia 

tapauksia varten, joissa edunsaajia estetään hyödyntämästä sallittuja poikkeuksia.  

TARKISTUKSET 

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan 

huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

                                                 
1 Vetoomus 924/2011, esittäjä Dan Pescod (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Euroopan sokeain 

unionin (EBU) / Royal National Institute of Blind Peoplen (RNIB) puolesta, sokeiden mahdollisuuksista saada 

käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita sekä 

vetoomus 964/2011, esittäjä Michael Kalmar (Itävallan kansalainen), European Dyslexia Associationin puolesta, 

sokeiden ja dysleksiasta tai muusta vammasta kärsivien mahdollisuudesta saada käyttöönsä kirjoja. 
2 PE 571.387. 
3 Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 Marrakeshin sopimuksen ratifioinnista 

vastaanotettujen vetoomusten ja erityisesti vetoomuksen 924/2011 perusteella (2016/2542(RSP)). 
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Tarkistus   1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Sokeat, heikkonäköiset tai muuten 

lukemisesteiset kohtaavat lukuisia kirjojen 

ja muun tekijänoikeudella ja 

lähioikeuksilla suojatun aineiston 

saatavuuden esteitä. On toteutettava 

toimenpiteitä, jolla lisätään tällaisten 

teosten saatavuutta esteettömissä 

muodoissa ja parannetaan niiden 

liikkuvuutta sisämarkkinoilla. 

(3) Sokeat, heikkonäköiset tai muuten 

lukemisesteiset kohtaavat lukuisia kirjojen 

ja muun tekijänoikeudella ja 

lähioikeuksilla suojatun aineiston 

saatavuuden esteitä. On toteutettava 

viipymättä toimenpiteitä, jolla lisätään 

huomattavasti tällaisten teosten 

saatavuutta esteettömissä muodoissa ja 

parannetaan merkittävästi niiden 

liikkuvuutta sisämarkkinoilla. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Marrakeshin sopimus23 julkaistujen 

teosten saatavuuden helpottamisesta 

sokeiden, heikkonäköisten tai muiden 

lukemisesteisten hyväksi, jäljempänä 

’Marrakeshin sopimus’, allekirjoitettiin 

unionin puolesta 30. huhtikuuta 2014. Sen 

tavoitteena on parantaa esteettömässä 

muodossa olevien teosten ja muun suojatun 

aineiston saatavuutta sokeiden, 

heikkonäköisten tai muulla tavoin 

lukemisesteisten hyväksi. Marrakeshin 

sopimuksessa edellytetään, että 

sopimuspuolet hyväksyvät teollis- ja 

tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 

haltijoiden yksinoikeuksiin poikkeuksia tai 

rajoituksia, jotka koskevat tiettyjen teosten 

ja muun aineiston esteettömässä muodossa 

olevien kappaleiden tekemistä ja 

levittämistä sekä tällaisten esteettömässä 

muodossa olevien teosten rajatylittävää 

(4) Marrakeshin sopimus23 julkaistujen 

teosten saatavuuden helpottamisesta 

sokeiden, heikkonäköisten tai muiden 

lukemisesteisten hyväksi, jäljempänä 

’Marrakeshin sopimus’, allekirjoitettiin 

unionin puolesta 30 päivänä huhtikuuta 

2014 sen jälkeen, kun Maailman henkisen 

omaisuuden järjestö oli jo hyväksynyt sen 

vuonna 2013. Sen tavoitteena on parantaa 

esteettömässä muodossa olevien teosten ja 

muun suojatun aineiston saatavuutta 

sokeiden, heikkonäköisten tai muulla 

tavoin lukemisesteisten hyväksi. 

Marrakeshin sopimuksessa edellytetään, 

että sopimuspuolet hyväksyvät teollis- ja 

tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 

haltijoiden yksinoikeuksiin poikkeuksia tai 

rajoituksia, jotka koskevat tiettyjen teosten 

ja muun aineiston esteettömässä muodossa 

olevien kappaleiden tekemistä ja 
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vaihtoa. Jotta unioni voi tehdä Marrakeshin 

sopimuksen, unionin lainsäädäntöä on 

tarpeen muuttaa vahvistamalla pakollinen 

poikkeus sopimuksen piiriin kuuluvien 

käyttötarkoitusten, teosten ja 

edunsaajahenkilöiden osalta. Tällä 

direktiivillä pannaan yhdenmukaisella 

tavalla täytäntöön velvoitteet, jotka unionin 

on Marrakeshin sopimuksen nojalla 

täytettävä, jotta voidaan varmistaa 

tällaisten toimenpiteiden johdonmukainen 

soveltaminen kaikkialla sisämarkkinoilla. 

levittämistä sekä tällaisten esteettömässä 

muodossa olevien teosten rajatylittävää 

vaihtoa. Jotta unioni voi tehdä Marrakeshin 

sopimuksen, unionin lainsäädäntöä on 

tarpeen muuttaa vahvistamalla pakollinen 

poikkeus sopimuksen piiriin kuuluvien 

käyttötarkoitusten, teosten ja 

edunsaajahenkilöiden osalta. Tällä 

direktiivillä pannaan yhdenmukaisella 

tavalla täytäntöön velvoitteet, jotka unionin 

on Marrakeshin sopimuksen nojalla 

täytettävä, jotta voidaan varmistaa 

tällaisten toimenpiteiden johdonmukainen 

soveltaminen kaikkialla sisämarkkinoilla. 

_________________ _________________ 

23 Neuvoston päätös 2014/221/EU, annettu 

14. huhtikuuta 2014, julkaistujen teosten 

saatavuuden helpottamista sokeiden, 

heikkonäköisten tai muulla tavoin 

lukemisesteisten hyväksi koskevan 

Marrakeshin sopimuksen 

allekirjoittamisesta Euroopan unionin 

puolesta (EUVL L 115, 17.4.2014, s. 1). 

23 Neuvoston päätös 2014/221/EU, annettu 

14 päivänä huhtikuuta 2014, julkaistujen 

teosten saatavuuden helpottamista 

sokeiden, heikkonäköisten tai muulla 

tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan 

Marrakeshin sopimuksen 

allekirjoittamisesta Euroopan unionin 

puolesta (EUVL L 115, 17.4.2014, s. 1). 

 

Tarkistus   3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Tästä direktiivistä on tarkoitus olla 

hyötyä sokeille ja heikkonäköisille 

henkilölle, joiden näköä ei voida parantaa 

siten, että se olennaisilta osin vastaisi 

sellaisen henkilön näköä, joka ei ole tällä 

tavoin heikkonäköinen, tai havaitsemis- tai 

lukemisesteisille henkilöille, dysleksia 

mukaan luettuna, joiden vamma estää heitä 

lukemasta painettuja teoksia olennaisilta 

osin samassa määrin kuin henkilöt, joilla ei 

ole vammaa, tai henkilöille, jotka fyysisen 

vamman vuoksi eivät kykene pitämään tai 

käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan 

tai siirtämään silmiään tavanomaisen 

lukemisen edellyttämällä tavalla. Tällä 

direktiivillä käyttöön otettavien 

(5) Tästä direktiivistä on tarkoitus olla 

hyötyä sokeille ja heikkonäköisille 

henkilölle, joiden näköä ei voida parantaa 

siten, että se olennaisilta osin vastaisi 

sellaisen henkilön näköä, joka ei ole tällä 

tavoin heikkonäköinen, tai havaitsemis- tai 

lukemisesteisille henkilöille, dysleksia 

mukaan luettuna, joiden vamma estää heitä 

lukemasta painettuja teoksia samassa 

määrin kuin henkilöt, joilla ei ole vammaa, 

tai henkilöille, jotka fyysisen vamman 

vuoksi eivät kykene pitämään tai 

käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan 

tai siirtämään silmiään tavanomaisen 

lukemisen edellyttämällä tavalla. Tällä 

direktiivillä käyttöön otettavien 
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toimenpiteiden tavoitteena on lisätä 

kirjojen, aikakausjulkaisujen, 

sanomalehtien, aikakauslehtien sekä 

muiden kirjoitusten, nuottilehtien ja muun 

painetun aineiston tarjontaa, myös 

äänimuotoisena, sellaisissa muodoissa, 

joissa tällaiset teokset ja muu aineisto ovat 

kyseisten henkilöiden saatavilla samassa 

määrin kuin niiden, joilla ei ole tällaista 

vammaa tai estettä. Esteettömiin muotoihin 

kuuluvat pistekirjoitus, suurikokoinen 

teksti, sopeutetut sähköiset kirjat, äänikirjat 

ja radiolähetykset. 

toimenpiteiden tavoitteena on siksi lisätä 

kirjojen, aikakausjulkaisujen, 

sanomalehtien, aikakauslehtien sekä 

muiden kirjoitusten, nuottilehtien ja muun 

painetun aineiston tarjontaa, myös 

äänimuotoisena, sellaisissa muodoissa, 

joissa tällaiset teokset ja muu aineisto ovat 

kyseisten henkilöiden saatavilla samassa 

määrin kuin niiden, joilla ei ole tällaista 

vammaa tai estettä. Esteettömiin muotoihin 

kuuluvat myös pistekirjoitus, 

suurikokoinen teksti, sopeutetut sähköiset 

kirjat, äänikirjat ja radiolähetykset. 

 

Tarkistus   4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Tällä direktiivillä olisikin 

säädettävä pakollisista poikkeuksista 

oikeuksiin, jotka on yhdenmukaistettu 

unionin lainsäädännöllä ja jotka ovat 

merkityksellisiä Marrakeshin sopimuksen 

piiriin kuuluville teoksille ja käytöille. 

Näihin oikeuksiin kuuluvat erityisesti 

oikeudet kappaleen valmistamiseen, 

yleisölle välittämiseen ja yleisön saataviin 

saattamiseen, jakeluun ja lainaamiseen, 

joista on säädetty direktiiveissä 

2001/29/EY, 2006/115/EY ja 2009/24/EY, 

sekä direktiivin 96/9/EY vastaavat 

oikeudet. Koska Marrakeshin 

sopimuksessa edellytettyjen poikkeusten 

alaan kuuluvat myös äänimuotoiset teokset, 

kuten äänikirjat, näitä poikkeuksia on 

tarpeen soveltaa myös lähioikeuksiin. 

(6) Tällä direktiivillä olisikin 

säädettävä pakollisista poikkeuksista 

oikeuksiin, jotka on yhdenmukaistettu 

unionin lainsäädännöllä ja jotka ovat 

merkityksellisiä Marrakeshin sopimuksen 

piiriin kuuluville teoksille ja käytöille. 

Näihin oikeuksiin kuuluvat erityisesti 

oikeudet kappaleen valmistamiseen, 

yleisölle välittämiseen ja yleisön saataviin 

saattamiseen, jakeluun ja lainaamiseen, 

joista on säädetty direktiiveissä 

2001/29/EY, 2006/115/EY ja 2009/24/EY, 

sekä direktiivin 96/9/EY vastaavat 

oikeudet. Koska Marrakeshin 

sopimuksessa edellytettyjen poikkeusten 

alaan kuuluvat myös äänimuotoiset teokset, 

kuten äänikirjat, näitä poikkeuksia on 

tarpeen soveltaa myös lähioikeuksiin. Tällä 

direktiivillä säädettyjen poikkeusten 

käytöllä ei rajoiteta muita poikkeuksia, 

kuten yksityiseen käyttöön liittyviä 

poikkeuksia, joista jäsenvaltiot ovat 

säätäneet vammaisten henkilöiden 

hyväksi. 
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Tarkistus   5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Tässä direktiivissä vahvistettuihin 

käyttötarkoituksiin sisältyy joko 

edunsaajahenkilöiden tai heidän tarpeitaan 

palvelevien hyväksyttyjen yksiköiden 

toteuttama esteettömässä muodossa olevien 

kappaleiden tekeminen, riippumatta siitä 

ovatko tällaiset yksiköt julkisia vai 

yksityisiä organisaatioita, erityisesti 

kirjastoja, koulutuslaitoksia ja muita 

voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, 

jotka palvelevat lukemisesteisiä joko 

päätehtävänään tai yhtenä päätehtävistään 

tai yleishyödyllisistä tehtävistään. 

Tällaisiin käyttötarkoituksiin pitäisi myös 

sisältyä luonnollisen henkilön, joka toimii 

edunsaajahenkilön puolesta tai joka 

avustaa näin toimiessaan 

edunsaajahenkilöä, toteuttama 

esteettömässä muodossa olevien 

kappaleiden tekeminen 

edunsaajahenkilöiden yksinomaiseen 

käyttöön. 

(7) Tässä direktiivissä vahvistettuihin 

käyttötarkoituksiin sisältyy myös joko 

edunsaajahenkilöiden tai heidän tarpeitaan 

palvelevien hyväksyttyjen yksiköiden 

toteuttama esteettömässä muodossa olevien 

kappaleiden tekeminen, riippumatta siitä 

ovatko tällaiset yksiköt julkisia vai 

yksityisiä organisaatioita, erityisesti 

kirjastoja, koulutuslaitoksia ja muita 

voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, 

jotka palvelevat lukemisesteisiä joko 

päätehtävänään tai yhtenä päätehtävistään 

tai yleishyödyllisistä tehtävistään. 

Tällaisiin käyttötarkoituksiin pitäisi myös 

sisältyä luonnollisen henkilön, joka toimii 

edunsaajahenkilön puolesta tai joka 

avustaa näin toimiessaan 

edunsaajahenkilöä, toteuttama 

esteettömässä muodossa olevien 

kappaleiden tekeminen 

edunsaajahenkilöiden yksinomaiseen 

käyttöön. 

 

Tarkistus   6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Pakollisella poikkeuksella olisi 

myös rajattava kappaleen 

valmistamisoikeutta siten, että sallitaan 

kaikki toimet, jotka ovat tarpeen teoksen 

tai muun aineiston muuttamiseksi, 

muuntamiseksi tai mukauttamiseksi siten, 

että esteettömässä muodossa oleva kappale 

voidaan tehdä. Tähän sisältyy niiden 

välineiden tarjoaminen, joita tarvitaan 

esteettömässä muodossa olevaan 

kappaleeseen sisältyvässä tiedossa 

(8) Pakollisella poikkeuksella olisi 

myös rajattava kappaleen 

valmistamisoikeutta siten, että sallitaan 

kaikki toimet, jotka ovat tarpeen teoksen 

tai muun aineiston muuttamiseksi, 

muuntamiseksi tai mukauttamiseksi siten, 

että esteettömässä muodossa oleva kappale 

voidaan tehdä. Tähän sisältyy myös niiden 

välineiden tarjoaminen, joita tarvitaan 

esteettömässä muodossa olevaan 

kappaleeseen sisältyvässä tiedossa 
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navigointiin. navigointiin. 

 

Tarkistus   7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Poikkeuksella olisi sallittava se, että 

hyväksytyt yksiköt tekevät ja levittävät 

verkossa ja sen ulkopuolella unionissa 

esteettömässä muodossa olevia kappaleita 

tämän direktiivin piiriin kuuluvista 

teoksista ja muusta aineistosta. 

(9) Poikkeuksella olisi sallittava myös 

se, että hyväksytyt yksiköt tekevät ja 

levittävät verkossa ja sen ulkopuolella 

unionissa esteettömässä muodossa olevia 

kappaleita tämän direktiivin piiriin 

kuuluvista teoksista ja muusta aineistosta. 

 

Tarkistus   8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Kun otetaan huomioon poikkeuksen 

erityisluonne, sen kohdennettu ala ja sen 

edunsaajien oikeusvarmuuden tarve, 

jäsenvaltioiden ei pitäisi voida asettaa 

lisävaatimuksia poikkeuksen 

soveltamiselle, kuten korvausjärjestelyjä 

tai esteettömässä muodossa olevien 

kappaleiden kaupallisen saatavuuden 

ennakkotarkastusta. 

(11) Kun otetaan huomioon poikkeuksen 

erityisluonne, sen kohdennettu ala ja sen 

edunsaajien oikeusvarmuuden tarve, 

jäsenvaltioiden ei pitäisi voida asettaa 

lisävaatimuksia poikkeuksen 

soveltamiselle, kuten korvausjärjestelyjä 

tai esteettömässä muodossa olevien 

kappaleiden kaupallisen saatavuuden 

ennakkotarkastusta. Tällaiset 

lisävaatimukset saattaisivat olla vastoin 

tässä direktiivissä säädettyjen poikkeusten 

tarkoitusta ja vastoin erityismuodoissa 

olevien kappaleiden rajatylittävän 

vaihdon edistämistä sisämarkkinoilla. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Kaikessa tämän direktiivin nojalla (12) Kaikessa tämän direktiivin nojalla 
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tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä 

olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 

artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- 

ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta 

henkilötietojen suojaan, ja sen on 

tapahduttava Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisesti, 

jolla säännellään sellaista henkilötietojen 

käsittelyä, jota hyväksytyt yksiköt voivat 

toteuttaa tämän direktiivin puitteissa ja 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten, erityisesti jäsenvaltioiden 

nimeämien riippumattomien 

viranomaisten, valvonnassa. 

tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä 

olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 

artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis- 

ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta 

henkilötietojen suojaan, ja sen on 

tapahduttava Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 95/46/EY sekä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2016/6791 a mukaisesti, 

joilla säännellään sellaista henkilötietojen 

käsittelyä, jota hyväksytyt yksiköt voivat 

toteuttaa tämän direktiivin puitteissa ja 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten, erityisesti jäsenvaltioiden 

nimeämien riippumattomien 

viranomaisten, valvonnassa. 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta henkilötietojen 

käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 

kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 

(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1). 

 

Tarkistus   10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskeva Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimuksessa, jäljempänä 

’vammaisyleissopimus’ taataan 

vammaisille oikeus tiedon saantiin ja 

osallistumiseen kulttuuri-, talous- ja 

sosiaaliseen elämään yhdenvertaisesti 

muiden kanssa. Vammaisyleissopimuksen 

30 artiklassa edellytetään, että sopimuksen 

osapuolet toteuttavat tarvittavat 

toimenpiteet kansainvälisen oikeuden 

mukaisesti, jotta varmistetaan, että teollis- 

ja tekijänoikeuksia suojaavalla 

(13) Vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimuksessa, jäljempänä 

’vammaisyleissopimus’, jonka 

sopimuspuoli EU on ja joka sitoo unionin 

jäsenvaltioita, taataan vammaisille oikeus 

tiedon saantiin ja osallistumiseen kulttuuri-

, talous- ja sosiaaliseen elämään 

yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

Vammaisyleissopimuksen 30 artiklassa 

edellytetään, että sopimuksen osapuolet 

toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 

kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jotta 
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lainsäädännöllä ei muodosteta kohtuutonta 

tai syrjivää estettä vammaisten ihmisten 

kulttuuriaineiston saannille. 

varmistetaan, että teollis- ja 

tekijänoikeuksia suojaavalla 

lainsäädännöllä ei muodosteta kohtuutonta 

tai syrjivää estettä vammaisten ihmisten 

kulttuuriaineiston saannille. 

 

Tarkistus   11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan mukaisesti unioni 

tunnustaa vammaisten oikeuden päästä 

osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään 

heidän itsenäistä elämäänsä, 

yhteiskunnallista ja ammatillista 

sopeutumistaan sekä osallistumistaan 

yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä 

oikeutta. 

(14) Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa kielletään 

kaikenlainen syrjintä, myös 

vammaisuuden perusteella, ja todetaan, 

että unioni tunnustaa vammaisten oikeuden 

päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla 

edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, 

yhteiskunnallista ja ammatillista 

sopeutumistaan sekä osallistumistaan 

yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä 

oikeutta. 

 

Tarkistus   12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Direktiivin 2001/29/EY mukaisesti 

jäsenvaltiot voivat edelleenkin säätää 

poikkeuksesta tai rajoituksesta 

vammaisten hyväksi tapauksissa, jotka 

eivät kuulu tämän direktiivin piiriin. 

(17) Jäsenvaltioiden on joka 

tapauksessa toteutettava toimia 

poikkeuksia tai rajoituksia varten 

vammaisten hyväksi myös tapauksissa, 

jotka eivät kuulu tämän direktiivin piiriin. 

 

Tarkistus   13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Tässä direktiivissä kunnioitetaan (18) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 



 

AD\1115174FI.docx 11/15 PE595.393v02-00 

 FI 

näin ollen perusoikeuksia ja otetaan 

huomioon erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 

Tätä direktiiviä olisi tulkittava ja 

sovellettava kyseisten oikeuksien ja 

periaatteiden mukaisesti. 

näin ollen perusoikeuksia ja otetaan 

huomioon erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa ja 

vammaisyleissopimuksessa tunnustetut 

periaatteet. Tätä direktiiviä olisi tulkittava 

ja sovellettava kyseisten oikeuksien ja 

periaatteiden mukaisesti. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) muista vammoista huolimatta; 

Perustelu 

Marrakeshin sopimuksessa jätetään avoimeksi mahdollisuus lisätä muunlaisia vammoja. 

Direktiiviehdotuksen johdanto-osan 16 kappaleessa ja 7 artiklassa mainitaan mahdollisuus 

lisätä muunlaisia vammoja myöhemmässä vaiheessa. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) ’esteettömässä muodossa olevalla 

kappaleella’ teoksen tai muun aineiston 

muulla tavalla tai muussa muodossa tehtyä 

kappaletta, joka on edunsaajan saatavilla 

jollakin muulla tavalla ja jossakin muussa 

muodossa siten, että edunsaajahenkilö voi 

käyttää teosta yhtä helposti ja vaivattomasti 

kuin henkilö, joka ei ole heikkonäköinen 

tai millään muulla 2 kohdassa tarkoitetulla 

tavalla vammainen; 

3) ’esteettömässä muodossa olevalla 

kappaleella’ teoksen tai muun aineiston 

muulla tavalla tai muussa muodossa tehtyä 

kappaletta, joka on edunsaajan saatavilla 

jollakin muulla tavalla ja jossakin muussa 

muodossa siten, että edunsaajahenkilö voi 

käyttää teosta yhtä helposti ja vaivattomasti 

kuin henkilö, joka ei ole millään muulla 2 

kohdassa tarkoitetulla tavalla esteinen tai 

vammainen; 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4) ’hyväksytyllä yksiköllä’ 

organisaatiota, joka tarjoaa 

edunsaajahenkilöille palveluja 

koulutuksen, opettajakoulutuksen, 

yksilöllisesti mukautetun lukemisen tai 

tiedonsaannin alalla päätoimintanaan tai 

yhtenä päätoiminnoistaan tai 

yleishyödyllisistä tehtävistään voittoa 

tavoittelemattomalta pohjalta. 

4) ’hyväksytyllä yksiköllä’ 

organisaatiota, joka tarjoaa 

edunsaajahenkilöille palveluja 

koulutuksen, opettajakoulutuksen, 

yksilöllisesti mukautetun lukemisen tai 

tiedonsaannin alalla päätoimintanaan tai 

yhtenä päätoiminnoistaan tai 

yleishyödyllisistä tehtävistään voittoa 

tavoittelemattomalta pohjalta riippumatta 

siitä, onko se valtion valvonnassa. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kyseisiä tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien poikkeuksia ei voida 

kumota teknisellä toimenpiteellä tai 

sopimuksella. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että valitus- ja oikaisumekanismit otetaan 

käyttöön ja ne ovat käyttäjien saatavilla 

tässä artiklassa tarkoitettujen 

toimenpiteiden soveltamista koskevissa 

riitatapauksissa. 

Perustelu 

Direktiiviehdotuksessa ei mainita valitus- tai oikaisumekanismeja, jotka jäsenvaltioiden olisi 

otettava käyttöön sellaisia tapauksia varten, joissa edunsaajilta evätään sallittu käyttö. 

Tällaiset mekanismit sisältyvät ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM(2016)0593) 13 artiklan 2 kohtaan. 
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Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tämän direktiivin puitteissa tapahtuvan 

henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava 

direktiivin 95/46/EY mukaisesti. 

Tämän direktiivin puitteissa tapahtuvan 

henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava 

direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2016/6791 a mukaisesti. 

 _________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta henkilötietojen 

käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 

kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 

(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1). 

 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

[Kahden vuoden kuluessa päivästä, johon 

mennessä direktiivi on saatettava osaksi 

kansallista lainsäädäntöä] komissio esittää 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 

kertomuksen muiden kuin 2 artiklan 1 

kohdassa määriteltyjen teosten ja muun 

aineiston saatavuudesta 

edunsaajahenkilöille esteettömissä 

muodoissa sekä teosten ja muun aineiston 

saatavuudesta muille kuin 2 artiklan 2 

kohdassa määritellyille vammaisille 

henkilöille sisämarkkinoilla. Kertomukseen 

on sisällytettävä arviointi siitä, olisiko 

tämän direktiivin soveltamisalan 

muuttamista harkittava. 

[Kahden vuoden kuluessa päivästä, johon 

mennessä direktiivi on saatettava osaksi 

kansallista lainsäädäntöä] komissio esittää 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 

kertomuksen muiden kuin 2 artiklan 1 

kohdassa määriteltyjen teosten ja muun 

aineiston saatavuudesta 

edunsaajahenkilöille esteettömissä 

muodoissa sekä teosten ja muun aineiston 

saatavuudesta muille kuin 2 artiklan 2 

kohdassa määritellyille vammaisille 

henkilöille sisämarkkinoilla. Kertomukseen 

on sisällytettävä arviointi siitä, olisiko 

tämän direktiivin soveltamisalan 

laajentamista harkittava, jotta tässä 

direktiivissä säädetystä poikkeuksesta ja 
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siihen liittyvästä esteettömässä muodossa 

olevien kappaleiden tekemisestä olisi 

hyötyä muille vammaisille henkilöille. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio toteuttaa aikaisintaan [viiden 

vuoden kuluttua päivästä, johon mennessä 

direktiivi on saatettava osaksi kansallista 

lainsäädäntöä] tämän direktiivin arvioinnin 

ja esittelee Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle keskeiset havaintonsa 

sekä tarvittaessa ehdotuksia tämän 

direktiivin muuttamiseksi. 

Komissio toteuttaa viimeistään [viiden 

vuoden kuluttua päivästä, johon mennessä 

direktiivi on saatettava osaksi kansallista 

lainsäädäntöä] tämän direktiivin arvioinnin 

ja esittelee Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle keskeiset havaintonsa 

sekä tarvittaessa ehdotuksia tämän 

direktiivin muuttamiseksi. 
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