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Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla 
sisämarkkinoilla (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2016)0593),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C8-0383/2016),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan ja 114 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. tammikuuta 2017 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 8. helmikuuta 2017 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. helmikuuta 
2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, kulttuuri- ja 

1 EUVL C 125, 21.4.2017, s. 27.
2 EUVL C 207, 30.6.2017, s. 80.



koulutusvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnot (A8-0245/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. maaliskuuta 
2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 
96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2019/790.)



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

KOMISSION LAUSUMA URHEILUTAPAHTUMIA JÄRJESTÄVISTÄ 
ORGANISAATIOISTA

”Komissio tunnustaa urheilutapahtumia järjestävien organisaatioiden merkityksen ja niiden 
roolin urheilutoiminnan rahoittajana unionissa. Kun otetaan huomioon urheilun 
yhteiskunnallinen ja taloudellinen ulottuvuus unionissa, komissio aikoo arvioida 
urheilutapahtumien järjestäjien digitaalisessa ympäristössä kohtaamia haasteita, erityisesti 
urheilulähetysten laittomiin verkkolähetyksiin liittyviä kysymyksiä.”


