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Tarkistus 38
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kirjastot, museot, arkistot, 
oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
käynnistäneet kokoelmiensa tai 
arkistojensa laajamittaisen digitoinnin 
Euroopan digitaalisten kirjastojen 
luomiseksi. Jäsenvaltioiden kirjastot, 
museot, arkistot, oppilaitokset, 
elokuva-arkistot ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot auttavat osaltaan 
säilyttämään ja levittämään eurooppalaista 
kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää
Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten 
Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston 
laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät 
tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat 
lisäävät kirjastojen kokoelmien 
tutkimusarvoa.

(1) Kirjastot, museot, arkistot, 
oppilaitokset, elokuva-arkistot ja 
lähetystoiminnan harjoittajat sekä 
yksityiset kokoelmat ovat käynnistäneet 
kokoelmiensa tai arkistojensa digitoinnin. 
Ne auttavat osaltaan säilyttämään ja 
levittämään eurooppalaista 
kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää 
Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten 
Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston 
laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät 
tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat 
lisäävät kirjastojen kokoelmien 
tutkimusarvoa.

Or. de

Tarkistus 39
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kirjastot, museot, arkistot, 
oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
käynnistäneet kokoelmiensa tai 
arkistojensa laajamittaisen digitoinnin 
Euroopan digitaalisten kirjastojen 
luomiseksi. Jäsenvaltioiden kirjastot, 
museot, arkistot, oppilaitokset, 

(1) Jäsenvaltioiden kirjastot, museot, 
arkistot, oppilaitokset, elokuva-arkistot ja 
julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot 
ovat käynnistäneet kokoelmiensa tai 
arkistojensa laajamittaisen digitoinnin 
Euroopan digitaalisten kirjastojen 
luomiseksi. Ne myös auttavat osaltaan 
säilyttämään ja levittämään eurooppalaista 
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elokuva-arkistot ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot auttavat osaltaan 
säilyttämään ja levittämään eurooppalaista 
kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää 
Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten 
Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston 
laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät 
tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat 
lisäävät kirjastojen kokoelmien 
tutkimusarvoa.

kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää 
Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten 
Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston 
laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät 
tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat 
lisäävät kirjastojen kokoelmien 
tutkimusarvoa.

Or. es

Tarkistus 40
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kirjastot, museot, arkistot, 
oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
käynnistäneet kokoelmiensa tai 
arkistojensa laajamittaisen digitoinnin 
Euroopan digitaalisten kirjastojen 
luomiseksi. Jäsenvaltioiden kirjastot, 
museot, arkistot, oppilaitokset, 
elokuva-arkistot ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot auttavat osaltaan 
säilyttämään ja levittämään 
eurooppalaista kulttuuriperintöä, mikä 
myös on tärkeää Euroopan digitaalisten 
kirjastojen, kuten Europeanan, luomiselle. 
Painetun aineiston laajamittaisessa 
digitoinnissa käytettävät tekniikat sekä 
haku- ja indeksointitekniikat lisäävät 
kirjastojen kokoelmien tutkimusarvoa.

(1) Kirjastot, museot, arkistot, 
oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
käynnistäneet kokoelmiensa tai 
arkistojensa laajamittaisen digitoinnin 
Euroopan digitaalisten kirjastojen 
luomiseksi. Jäsenvaltioiden kirjastot, 
museot, arkistot, oppilaitokset, 
elokuva-arkistot ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot auttavat osaltaan 
saattamaan Euroopan rikasta ja 
monimuotoista kulttuuriperintöä yleisön 
saataville, mikä myös on tärkeää Euroopan 
digitaalisten kirjastojen, kuten Europeanan, 
luomiselle. Painetun aineiston 
laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät 
tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat 
lisäävät kirjastojen kokoelmien 
tutkimusarvoa.

Or. lt
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Tarkistus 41
Malika Benarab-Attou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kirjastot, museot, arkistot, 
oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
käynnistäneet kokoelmiensa tai 
arkistojensa laajamittaisen digitoinnin 
Euroopan digitaalisten kirjastojen 
luomiseksi. Jäsenvaltioiden kirjastot, 
museot, arkistot, oppilaitokset, 
elokuva-arkistot ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot auttavat osaltaan 
säilyttämään ja levittämään eurooppalaista 
kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää 
Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten 
Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston 
laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät 
tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat 
lisäävät kirjastojen kokoelmien 
tutkimusarvoa.

(1) Kirjastot, museot, arkistot, 
oppilaitokset, elokuva-arkistot, julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ja muut 
kulttuurilaitokset ovat käynnistäneet 
kokoelmiensa tai arkistojensa 
laajamittaisen digitoinnin Euroopan 
digitaalisten kirjastojen luomiseksi. 
Jäsenvaltioiden kirjastot, museot, arkistot, 
oppilaitokset, elokuva-arkistot, julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ja muut 
kulttuurilaitokset auttavat osaltaan 
säilyttämään ja levittämään eurooppalaista 
kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää 
Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten 
Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston 
laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät 
tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat 
lisäävät kirjastojen kokoelmien 
tutkimusarvoa.

Or. en

Tarkistus 42
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kirjastot, museot, arkistot, 
oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
käynnistäneet kokoelmiensa tai 
arkistojensa laajamittaisen digitoinnin 
Euroopan digitaalisten kirjastojen 
luomiseksi. Jäsenvaltioiden kirjastot, 
museot, arkistot, oppilaitokset, 

Kirjastot, museot, kirjaamot, arkistot, 
oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
käynnistäneet kokoelmiensa tai 
arkistojensa laajamittaisen digitoinnin 
Euroopan digitaalisten kirjastojen 
luomiseksi. Jäsenvaltioiden kirjastot, 
museot, arkistot, oppilaitokset, 
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elokuva-arkistot ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot auttavat osaltaan 
säilyttämään ja levittämään eurooppalaista 
kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää 
Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten 
Europeanan, luomiselle.

elokuva-arkistot ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot auttavat osaltaan 
säilyttämään ja levittämään eurooppalaista 
kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää 
Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten 
Europeanan, luomiselle.

Or. hu

Tarkistus 43
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Osaamisen ja innovoinnin vapaan 
liikkumisen edistäminen sisämarkkinoilla 
on tärkeä osa Eurooppa 2020 -strategiaa, 
joka vahvistetaan komission tiedonannossa 
"Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" ja jonka 
lippulaiva-aloitteisiin kuuluu Euroopan 
digitaalistrategian kehittäminen.

(2) Osaamisen ja innovoinnin vapaan 
liikkumisen edistäminen sisämarkkinoilla 
on tärkeä osa Eurooppa 2020 -strategiaa, 
joka vahvistetaan komission tiedonannossa 
”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia” ja jonka 
lippulaiva-aloitteisiin kuuluu Euroopan 
digitaalistrategian kehittäminen.
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita ei 
voida saavuttaa, ellei luoda teollis- ja 
tekijänoikeuksien todellisia 
sisämarkkinoita.

Or. lt

Tarkistus 44
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, 
joiden tekijää ei ole määritetty tai 
määrittämisestä huolimatta paikannettu. 
Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten 

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, 
joiden oikeudenhaltijaa tai 
oikeudenhaltijoita ei ole määritetty tai 
määrittämisestä huolimatta paikannettu. 
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teosten rajat ylittävän digitoinnin ja 
levittämisen helpottamiseksi on yksi 
keskeisistä toimista, jotka määritetään 
Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena 
kuin se vahvistetaan komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
”Euroopan digitaalistrategia”.

Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten 
teosten rajat ylittävän digitoinnin ja 
levittämisen helpottamiseksi on yksi 
keskeisistä toimista, jotka määritetään 
Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena 
kuin se vahvistetaan komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Euroopan digitaalistrategia".

Or. fr

Tarkistus 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, 
joiden tekijää ei ole määritetty tai 
määrittämisestä huolimatta paikannettu. 
Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten 
teosten rajat ylittävän digitoinnin ja 
levittämisen helpottamiseksi on yksi 
keskeisistä toimista, jotka määritetään 
Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena 
kuin se vahvistetaan komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Euroopan digitaalistrategia".

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, 
joiden oikeudenhaltijaa ei ole määritetty 
tai määrittämisestä huolimatta paikannettu. 
Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten 
teosten rajat ylittävän digitoinnin ja 
levittämisen helpottamiseksi on yksi 
keskeisistä toimista, jotka määritetään 
Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena 
kuin se vahvistetaan komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Euroopan digitaalistrategia".

Or. en

Tarkistus 46
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, 
joiden tekijää ei ole määritetty tai 
määrittämisestä huolimatta paikannettu. 
Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten 
teosten rajat ylittävän digitoinnin ja 
levittämisen helpottamiseksi on yksi 
keskeisistä toimista, jotka määritetään 
Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena 
kuin se vahvistetaan komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Euroopan digitaalistrategia".

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, 
joiden oikeudenhaltijaa ei ole määritetty 
tai määrittämisestä huolimatta paikannettu. 
Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten 
teosten rajat ylittävän digitoinnin ja 
levittämisen helpottamiseksi on yksi 
keskeisistä toimista, jotka määritetään 
Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena 
kuin se vahvistetaan komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Euroopan digitaalistrategia".

Or. en

Perustelu

Tekijän sijasta olisi käytettävä oikeudenhaltijaa, jotta teksti olisi johdonmukainen 2 artiklan 
kanssa, jossa käytetään oikeudenhaltijaa.

Tarkistus 47
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, 
joiden tekijää ei ole määritetty tai 
määrittämisestä huolimatta paikannettu. 
Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten 
teosten rajat ylittävän digitoinnin ja 
levittämisen helpottamiseksi on yksi 
keskeisistä toimista, jotka määritetään 
Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena 
kuin se vahvistetaan komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
”Euroopan digitaalistrategia”.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. es

Tarkistus 48
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, 
joiden tekijää ei ole määritetty tai 
määrittämisestä huolimatta paikannettu. 
Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten 
teosten rajat ylittävän digitoinnin ja 
levittämisen helpottamiseksi on yksi 
keskeisistä toimista, jotka määritetään 
Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena 
kuin se vahvistetaan komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Euroopan digitaalistrategia".

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, 
joiden tekijää tai lähioikeuden haltijaa ei 
ole määritetty tai määrittämisestä 
huolimatta paikannettu. Oikeudellisen 
kehyksen luominen tällaisten teosten rajat 
ylittävän digitoinnin ja levittämisen 
helpottamiseksi on yksi keskeisistä 
toimista, jotka määritetään Euroopan 
digitaalistrategiassa, sellaisena kuin se 
vahvistetaan komission tiedonannossa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle "Euroopan 
digitaalistrategia".

Or. de

Tarkistus 49
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, 
joiden tekijää ei ole määritetty tai 
määrittämisestä huolimatta paikannettu. 
Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten 
teosten rajat ylittävän digitoinnin ja 
levittämisen helpottamiseksi on yksi 
keskeisistä toimista, jotka määritetään 
Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena 
kuin se vahvistetaan komission 

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, 
joiden tekijää ei ole määritetty tai 
määrittämisestä huolimatta paikannettu. 
Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten 
teosten rajat ylittävän digitoinnin ja 
levittämisen helpottamiseksi on yksi 
keskeisistä toimista, jotka määritetään 
Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena 
kuin se vahvistetaan komission 
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tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Euroopan digitaalistrategia".

tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
”Euroopan digitaalistrategia”. Orpoteosten 
digitointi ja levittäminen on erityinen 
kulttuurinen ja taloudellinen haaste.

Or. lt

Tarkistus 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut 
yksinoikeudet valmistaa teoksestaan 
kappale ja sallia sen saattaminen yleisön 
saataviin, teosten digitointi ja asettaminen 
saataville edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta.

(4) Koska oikeudenhaltijoilla on 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen 
piirteiden yhdenmukaistamisesta 
tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 
2001 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2001/29/EY 
yhdenmukaistetut yksinoikeudet valmistaa 
teoksestaan kappale ja sallia sen 
saattaminen yleisön saataviin, teosten 
digitointi ja asettaminen saataville 
edellyttävät oikeudenhaltijan etukäteistä 
suostumusta.

Or. en

Tarkistus 51
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla 

(4) Koska oikeudenhaltijoilla on 
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen 
piirteiden yhdenmukaistamisesta 
tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 



AM\876815FI.doc 11/92 PE472.126v01-00

FI

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut 
yksinoikeudet valmistaa teoksestaan 
kappale ja sallia sen saattaminen yleisön 
saataviin, teosten digitointi ja asettaminen 
saataville edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta.

2001 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2001/29/EY 
yhdenmukaistetut yksinoikeudet valmistaa 
teoksestaan kappale ja sallia sen 
saattaminen yleisön saataviin, teosten 
digitointi ja asettaminen saataville 
edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta.

Or. en

Perustelu

Tekijän sijasta olisi käytettävä oikeudenhaltijaa, jotta teksti olisi johdonmukainen 2 artiklan 
kanssa, jossa käytetään oikeudenhaltijaa.

Tarkistus 52
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut 
yksinoikeudet valmistaa teoksestaan 
kappale ja sallia sen saattaminen yleisön 
saataviin, teosten digitointi ja asettaminen 
saataville edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta.

(4) Koska oikeudenhaltijalla tai 
oikeudenhaltijoilla on tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut 
yksinoikeudet valmistaa teoksestaan 
kappale ja sallia sen saattaminen yleisön 
saataviin, teosten digitointi ja asettaminen 
saataville edellyttävät oikeudenhaltijan tai 
oikeudenhaltijoiden etukäteistä 
suostumusta.

Or. fr

Tarkistus 53
Maria Badia i Cutchet
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut 
yksinoikeudet valmistaa teoksestaan 
kappale ja sallia sen saattaminen yleisön 
saataviin, teosten digitointi ja asettaminen 
saataville edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta.

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut 
yksinoikeudet valmistaa teoksestaan 
kappale ja levittää teoksiaan yleisölle, 
teosten digitointi ja asettaminen saataville 
edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta.

Or. es

Tarkistus 54
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut 
yksinoikeudet valmistaa teoksestaan 
kappale ja sallia sen saattaminen yleisön 
saataviin, teosten digitointi ja asettaminen 
saataville edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta.

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut 
yksinoikeudet valmistaa teoksestaan 
kappale, välittää se yleisölle ja sallia sen 
saattaminen yleisön saataviin, teosten 
digitointi ja asettaminen saataville 
edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta.

Or. de

Tarkistus 55
Petra Kammerevert
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut 
yksinoikeudet valmistaa teoksestaan 
kappale ja sallia sen saattaminen yleisön 
saataviin, teosten digitointi ja asettaminen 
saataville edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta.

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut 
yksinoikeudet valmistaa teoksestaan 
kappale, välittää se yleisölle ja sallia sen 
saattaminen yleisön saataviin, teosten 
digitointi ja asettaminen saataville 
edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta.

Or. de

Tarkistus 56
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Orpoteosten tapauksessa tällaista 
etukäteistä suostumusta kappaleen 
valmistamiseen tai teoksen asettamiseen 
yleisön saataville ei voida saada.

(5) Orpoteosten tapauksessa tällaista 
etukäteistä suostumusta ei voida saada.

Or. de

Tarkistus 57
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Orpoteosten tapauksessa tällaista 
etukäteistä suostumusta kappaleen 
valmistamiseen tai teoksen asettamiseen 
yleisön saataville ei voida saada.

(5) Orpoteosten tapauksessa tällaista 
etukäteistä suostumusta kappaleen 
valmistamiseen tai välittämiseen yleisölle
ei voida saada.

Or. de

Tarkistus 58
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Orpoteosten tapauksessa tällaista 
etukäteistä suostumusta kappaleen 
valmistamiseen tai teoksen asettamiseen 
yleisön saataville ei voida saada.

(5) Orpoteosten tapauksessa tällaista 
etukäteistä suostumusta kappaleen 
valmistamiseen tai teoksen julkiseen 
levittämiseen ei voida saada.

Or. es

Tarkistus 59
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Orpoteosten tapauksessa tällaista 
etukäteistä suostumusta kappaleen 
valmistamiseen tai teoksen asettamiseen 
yleisön saataville ei voida saada.

(5) Orpoteosten tapauksessa tällaista 
tekijän etukäteistä suostumusta kappaleen 
valmistamiseen tai teoksen asettamiseen 
yleisön saataville ei voida saada.

Or. hu

Tarkistus 60
Maria Badia i Cutchet
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden eri tavat tunnustaa 
orpoteoksen asema voivat estää 
sisämarkkinoiden toiminnan sekä 
orpoteosten käytön ja rajat ylittävän 
saatavuuden. Lähestymistapojen väliset 
erot voivat myös rajoittaa kulttuurisisältöä 
sisältävien tavaroiden ja palvelujen vapaata 
liikkuvuutta. Siksi on tarkoituksenmukaista 
varmistaa orpoteosten aseman 
vastavuoroinen tunnustaminen.

(6) Jäsenvaltioiden eri tavat tunnustaa 
orpoteoksen asema voivat estää 
sisämarkkinoiden toiminnan sekä 
orpoteosten käytön ja rajat ylittävän 
saatavuuden. Lähestymistapojen väliset 
erot voivat myös rajoittaa kulttuurisisältöä 
sisältävien tavaroiden ja palvelujen vapaata 
liikkuvuutta ja vaikeuttaa yleisön 
mahdollisuuksia hyödyntää tällaisia 
tavaroita ja palveluja. Siksi on 
tarkoituksenmukaista varmistaa 
orpoteosten aseman vastavuoroinen 
tunnustaminen.

Or. es

Tarkistus 61
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta kirjastoille, museoille, 
oppilaitoksille, arkistoille, elokuva-
arkistoille ja julkisen palvelun yleisradio-
organisaatioille voidaan varmistaa 
sisämarkkinoilla orpoteosten käyttöön 
liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan erityisesti 
yhteinen tapa määrittää orpoteoksen asema 
ja orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset.

(7) Jotta voidaan varmistaa 
sisämarkkinoilla orpoteosten käyttöön 
liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan erityisesti 
yhteinen tapa määrittää orpoteoksen asema 
ja orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset.

Or. de

Tarkistus 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta kirjastoille, museoille, 
oppilaitoksille, arkistoille, 
elokuva-arkistoille ja julkisen palvelun
yleisradio-organisaatioille voidaan 
varmistaa sisämarkkinoilla orpoteosten 
käyttöön liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan 
erityisesti yhteinen tapa määrittää 
orpoteoksen asema ja orpoteosten sallitut 
käyttötarkoitukset.

(7) Jotta kirjastoille, museoille, 
oppilaitoksille, arkistoille, 
elokuva-arkistoille ja lähetystoiminnan 
harjoittajille voidaan varmistaa 
sisämarkkinoilla orpoteosten käyttöön 
liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan erityisesti 
yhteinen tapa määrittää orpoteoksen asema 
ja orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset.

Or. en

Tarkistus 63
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta kirjastoille, museoille, 
oppilaitoksille, arkistoille, 
elokuva-arkistoille ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioille voidaan 
varmistaa sisämarkkinoilla orpoteosten 
käyttöön liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan 
erityisesti yhteinen tapa määrittää 
orpoteoksen asema ja orpoteosten sallitut 
käyttötarkoitukset.

(7) Jotta kirjastoille, museoille, 
oppilaitoksille, arkistoille, 
elokuva-arkistoille ja lähetystoiminnan 
harjoittajille voidaan varmistaa 
sisämarkkinoilla orpoteosten käyttöön 
liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan erityisesti 
yhteinen tapa määrittää orpoteoksen asema 
ja orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset.

Or. de

Tarkistus 64
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta kirjastoille, museoille, 
oppilaitoksille, arkistoille, 
elokuva-arkistoille ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioille voidaan 
varmistaa sisämarkkinoilla orpoteosten 
käyttöön liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan 
erityisesti yhteinen tapa määrittää 
orpoteoksen asema ja orpoteosten sallitut 
käyttötarkoitukset.

(7) Jotta kirjastoille, museoille, 
kirjaamoille, arkistoille, oppilaitoksille, 
elokuva-arkistoille ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioille voidaan 
varmistaa sisämarkkinoilla orpoteosten 
käyttöön liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan 
erityisesti yhteinen tapa määrittää 
orpoteoksen asema ja orpoteosten sallitut 
käyttötarkoitukset.

Or. hu

Tarkistus 65
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta kirjastoille, museoille, 
oppilaitoksille, arkistoille, 
elokuva-arkistoille ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioille voidaan 
varmistaa sisämarkkinoilla orpoteosten 
käyttöön liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan 
erityisesti yhteinen tapa määrittää 
orpoteoksen asema ja orpoteosten sallitut 
käyttötarkoitukset.

(7) Myös teollis- ja tekijänoikeuksien 
hallintatapa vaikuttaa ratkaisevasti 
Euroopan kulttuurin elinvoimaisuuteen ja 
Euroopan kansalaisten elämänlaatuun.
Jotta kirjastoille, museoille, oppilaitoksille, 
arkistoille, elokuva-arkistoille ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatioille 
voidaan varmistaa sisämarkkinoilla 
orpoteosten käyttöön liittyvä 
oikeusvarmuus, tarvitaan erityisesti 
yhteinen tapa määrittää orpoteoksen asema 
ja orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset.

Or. lt

Tarkistus 66
Malika Benarab-Attou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta kirjastoille, museoille, 
oppilaitoksille, arkistoille, 
elokuva-arkistoille ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioille voidaan
varmistaa sisämarkkinoilla orpoteosten 
käyttöön liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan 
erityisesti yhteinen tapa määrittää 
orpoteoksen asema ja orpoteosten sallitut 
käyttötarkoitukset.

(7) Jotta kirjastoille, museoille, 
oppilaitoksille, arkistoille, 
elokuva-arkistoille, julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioille ja muille 
kulttuurilaitoksille voidaan varmistaa 
sisämarkkinoilla orpoteosten käyttöön 
liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan erityisesti 
yhteinen tapa määrittää orpoteoksen asema 
ja orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset.

Or. en

Tarkistus 67
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja 
niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin 
ja ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin 
sisältyy orpoteoksia. Kun otetaan 
huomioon yleisradiotoiminnan 
harjoittajien erityinen asema ääni- ja 
audiovisuaalisen materiaalin tuottajina ja 
tarve toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan orpoteosten esiintymistä 
vastaisuudessa, on aiheellista säätää 
määräajasta, joka koskee tämän 
direktiivin soveltamista, kun kyseessä ovat 
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevat teokset.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 68
Morten Løkkegaard
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja 
niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin 
ja ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin 
sisältyy orpoteoksia. Kun otetaan 
huomioon yleisradiotoiminnan 
harjoittajien erityinen asema ääni- ja 
audiovisuaalisen materiaalin tuottajina ja 
tarve toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan orpoteosten esiintymistä 
vastaisuudessa, on aiheellista säätää 
määräajasta, joka koskee tämän 
direktiivin soveltamista, kun kyseessä ovat 
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevat teokset.

(8) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja 
niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin 
ja ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin 
sisältyy orpoteoksia.

Or. en

Tarkistus 69
Marietje Schaake

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja 
niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin 
ja ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin 
sisältyy orpoteoksia. Kun otetaan 
huomioon yleisradiotoiminnan 
harjoittajien erityinen asema ääni- ja 
audiovisuaalisen materiaalin tuottajina ja 
tarve toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan orpoteosten esiintymistä 
vastaisuudessa, on aiheellista säätää 
määräajasta, joka koskee tämän 
direktiivin soveltamista, kun kyseessä ovat 
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevat teokset.

(8) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja 
niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin 
ja ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin 
sisältyy orpoteoksia.
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Or. en

Tarkistus 70
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja 
niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin 
ja ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin 
sisältyy orpoteoksia. Kun otetaan 
huomioon yleisradiotoiminnan
harjoittajien erityinen asema ääni- ja 
audiovisuaalisen materiaalin tuottajina ja
tarve toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan orpoteosten esiintymistä 
vastaisuudessa, on aiheellista säätää 
määräajasta, joka koskee tämän 
direktiivin soveltamista, kun kyseessä ovat 
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevat teokset.

(8) Lähetystoiminnan harjoittajien
tuottamiin ja niiden arkistoissa oleviin 
elokuvateoksiin ja ääni- tai 
audiovisuaalisiin teoksiin voi sisältyä
orpoteoksia. Kun otetaan huomioon 
lähetystoiminnan harjoittajien erityinen 
asema ääni- ja audiovisuaalisen materiaalin 
tuottajina, on aiheellista säätää
toimenpiteistä, joilla rajoitetaan 
orpoteosten esiintymistä vastaisuudessa.

Or. fr

Tarkistus 71
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja 
niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin 
ja ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin 
sisältyy orpoteoksia. Kun otetaan 
huomioon yleisradiotoiminnan harjoittajien 
erityinen asema ääni- ja audiovisuaalisen 
materiaalin tuottajina ja tarve toteuttaa 

(8) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja 
niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin 
ja ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin 
sisältyy orpoteoksia. Kun otetaan 
huomioon yleisradiotoiminnan harjoittajien 
erityinen asema ääni- ja audiovisuaalisen 
materiaalin tuottajina ja tarve toteuttaa 
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toimenpiteitä, joilla rajoitetaan orpoteosten 
esiintymistä vastaisuudessa, on aiheellista 
säätää määräajasta, joka koskee tämän 
direktiivin soveltamista, kun kyseessä ovat 
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevat teokset.

toimenpiteitä, joilla rajoitetaan orpoteosten 
esiintymistä vastaisuudessa, on aiheellista 
tarkastella tämän direktiivin 
soveltamiseksi, miten yleisradio-
organisaatiot hallinnoivat arkistoissaan 
olevia teoksia.

Or. es

Tarkistus 72
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja 
niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin 
ja ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin 
sisältyy orpoteoksia. Kun otetaan 
huomioon yleisradiotoiminnan harjoittajien 
erityinen asema ääni- ja audiovisuaalisen 
materiaalin tuottajina ja tarve toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan orpoteosten 
esiintymistä vastaisuudessa, on aiheellista 
säätää määräajasta, joka koskee tämän 
direktiivin soveltamista, kun kyseessä ovat 
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevat teokset.

(8) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja 
niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin 
ja ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin 
sisältyy orpoteoksia. Kun otetaan 
huomioon yleisradiotoiminnan harjoittajien 
erityinen asema ääni- ja audiovisuaalisen 
materiaalin tuottajina ja tarve toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan orpoteosten 
esiintymistä vastaisuudessa, on aiheellista 
säätää määräajasta, joka koskee tämän 
direktiivin soveltamista, kun kyseessä ovat 
julkisen palvelun
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevat teokset.

Or. fr

Tarkistus 73
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Julkisen palvelun (9) Lähetystoiminnan harjoittajien
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yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevien elokuvateosten ja ääni- tai 
audiovisuaalisten teosten olisi tämän 
direktiivin soveltamiseksi katsottava 
sisältävän teokset, jotka kyseiset 
organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen 
käyttöönsä.

arkistoissa olevien elokuvateosten ja ääni-
tai audiovisuaalisten teosten olisi tämän 
direktiivin soveltamiseksi katsottava 
sisältävän tuotannot, jotka 
lähetystoiminnan harjoittajat ovat 
tilanneet ja rahoittaneet ja joiden suhteen 
niillä on toimituksellinen määräysvalta.

Or. fr

Tarkistus 74
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevien elokuvateosten ja ääni- tai 
audiovisuaalisten teosten olisi tämän 
direktiivin soveltamiseksi katsottava 
sisältävän teokset, jotka kyseiset 
organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen 
käyttöönsä.

(9) Lähetystoiminnan harjoittajien
arkistoissa olevien elokuvateosten ja ääni-
tai audiovisuaalisten teosten tai niihin 
sisältyvien teosten osien olisi tämän 
direktiivin soveltamiseksi katsottava 
sisältävän teokset, jotka kyseiset 
organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen 
käyttöönsä.

Or. de

Tarkistus 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevien elokuvateosten ja ääni- tai 
audiovisuaalisten teosten olisi tämän 
direktiivin soveltamiseksi katsottava 
sisältävän teokset, jotka kyseiset 
organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen 

(9) Lähetystoiminnan harjoittajien
arkistoissa olevien elokuvateosten ja ääni-
tai audiovisuaalisten teosten olisi tämän 
direktiivin soveltamiseksi katsottava 
sisältävän teokset, jotka kyseiset 
organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen 
käyttöönsä.
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käyttöönsä.

Or. en

Tarkistus 76
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevien elokuvateosten ja ääni- tai 
audiovisuaalisten teosten olisi tämän 
direktiivin soveltamiseksi katsottava 
sisältävän teokset, jotka kyseiset 
organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen 
käyttöönsä.

(9) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevien ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin 
sisältyvien teosten olisi tämän direktiivin 
soveltamiseksi katsottava sisältävän 
teokset, jotka kyseiset organisaatiot ovat 
tilanneet yksinomaiseen käyttöönsä.

Or. de

Tarkistus 77
Malika Benarab-Attou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevien elokuvateosten ja ääni- tai 
audiovisuaalisten teosten olisi tämän 
direktiivin soveltamiseksi katsottava 
sisältävän teokset, jotka kyseiset 
organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen 
käyttöönsä.

(9) Julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden ja muiden 
kulttuurilaitosten arkistoissa olevien 
elokuvateosten ja ääni- tai 
audiovisuaalisten teosten sekä valokuvien 
ja muiden kuvien olisi tämän direktiivin 
soveltamiseksi katsottava sisältävän 
teokset, jotka kyseiset organisaatiot ovat 
tilanneet yksinomaiseen käyttöönsä.

Or. en
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Tarkistus 78
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Tässä direktiivissä yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen olisi 
katsottava tarkoittavan julkisesti 
rahoitettavia kirjastoja.

Or. en

Tarkistus 79
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kansainvälisen kohteliaisuuden 
vuoksi tätä direktiiviä olisi sovellettava 
vain teoksiin, jotka on julkaistu tai 
yleisradioitu ensimmäisen kerran EU:n 
jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 80
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kansainvälisen kohteliaisuuden 
vuoksi tätä direktiiviä olisi sovellettava 
vain teoksiin, jotka on julkaistu tai 
yleisradioitu ensimmäisen kerran EU:n 
jäsenvaltiossa.

(11) Kansainvälisen kohteliaisuuden 
vuoksi tätä direktiiviä olisi sovellettava 
vain teoksiin, jotka on julkaistu, pantu 
esille tai yleisradioitu ensimmäisen kerran 
EU:n jäsenvaltiossa.
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Or. de

Tarkistus 81
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen oikeuksien selvitys. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää, että tämän oikeuksien selvityksen 
voivat suorittaa joko tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot tai muut 
organisaatiot.

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava huolellinen 
oikeuksien selvitys. Jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus säätää, että tämän 
oikeuksien selvityksen voivat suorittaa 
joko tässä direktiivissä tarkoitetut 
organisaatiot tai muut organisaatiot, 
etenkin yhteisvalvontajärjestöt.

Or. de

Tarkistus 82
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja
riittävän huolellinen oikeuksien selvitys. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää, että tämän oikeuksien selvityksen 
voivat suorittaa joko tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot tai muut 
organisaatiot.

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava riittävän 
huolellinen selvitys sen 
oikeudenhaltijoista. Jäsenvaltioiden olisi 
säädettävä, että tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot voivat valintansa 
mukaan suorittaa huolellisen oikeuksien 
selvityksen itse tai teettää sen toisella 
organisaatiolla, myös 
yhteisvalvontajärjestöllä. 

Or. en
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Tarkistus 83
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen oikeuksien selvitys. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää, että tämän oikeuksien selvityksen 
voivat suorittaa joko tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot tai muut 
organisaatiot.

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen selvitys sen 
oikeudenhaltijasta tai oikeudenhaltijoista. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää, että tämän oikeuksien selvityksen 
voivat suorittaa joko tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot tai muut voittoa 
tavoittelemattomat organisaatiot.

Or. en

Perustelu

Vain voittoa tavoittelemattomat järjestöt saisivat hyötyä tästä direktiivistä. Tekijän sijasta 
olisi käytettävä oikeudenhaltijaa, jotta teksti olisi johdonmukainen 2 artiklan kanssa, jossa 
käytetään oikeudenhaltijaa.

Tarkistus 84
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen oikeuksien selvitys. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää, että tämän oikeuksien selvityksen 
voivat suorittaa joko tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot tai muut 
organisaatiot.

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen oikeudenhaltijan tai 
oikeudenhaltijoiden selvittäminen. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää, että tämän oikeuksien selvityksen 
voivat suorittaa joko tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot tai muut 
organisaatiot.

Or. fr
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Tarkistus 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen oikeuksien selvitys. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää, että tämän oikeuksien selvityksen 
voivat suorittaa joko tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot tai muut 
organisaatiot.

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen selvitys sen 
oikeudenhaltijasta. Jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus säätää, että tämän 
oikeuksien selvityksen voivat suorittaa 
joko tässä direktiivissä tarkoitetut 
organisaatiot tai muut organisaatiot.

Or. en

Tarkistus 86
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen oikeuksien selvitys. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää, että tämän oikeuksien selvityksen 
voivat suorittaa joko tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot tai muut 
organisaatiot.

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen selvitys sen tekijästä 
tai lähioikeuden haltijasta. Jäsenvaltioilla 
on mahdollisuus säätää, että tämän 
oikeuksien selvityksen voivat suorittaa 
joko tässä direktiivissä tarkoitetut 
organisaatiot tai muut organisaatiot, 
etenkin yhteisvalvontajärjestöt.

Or. de

Tarkistus 87
Maria Badia i Cutchet



PE472.126v01-00 28/92 AM\876815FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen oikeuksien selvitys. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää, että tämän oikeuksien selvityksen 
voivat suorittaa joko tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot tai muut 
organisaatiot.

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen oikeudenhaltijan tai 
oikeudenhaltijoiden selvittäminen. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää, että tämän oikeuksien selvityksen 
voivat suorittaa joko tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot tai muut 
organisaatiot, kuten 
yhteisvalvontajärjestöt.

Or. es

Tarkistus 88
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen oikeuksien selvitys. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää, että tämän oikeuksien selvityksen 
voivat suorittaa joko tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot tai muut 
organisaatiot.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. hu

Tarkistus 89
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Tekijänoikeuden korkeatasoisen 
suojelun turvaamiseksi unionissa on 
aiheellista säätää yhdenmukaisesta tavasta 
tehdä tämä oikeuksien selvitys. Oikeuksien 
selvitykseen olisi sisällyttävä hakuja 
julkisesti käytettävissä olevista 
tietokannoista, joissa annetaan tietoa 
teoksen tekijänoikeudellisesta asemasta. 
Jottei kallista digitointia tehtäisi kahteen 
kertaan, jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
varmistettava, että orpoteosten käyttö tässä 
direktiivissä tarkoitettujen 
organisaatioiden toimesta kirjataan 
julkisesti käytettävissä olevaan 
tietokantaan. Niin pitkälti kuin se vain on 
mahdollista, julkisesti käytettävissä olevat 
tietokannat, jotka sisältävät hakutuloksia ja 
joihin kirjataan orpoteosten käyttö, olisi 
suunniteltava ja toteutettava siten, että 
nämä tietokannat voivat olla yhteydessä 
toisiinsa yleiseurooppalaisella tasolla ja 
että tietokantoihin on pääsy yhden 
yhteyspisteen kautta.

(13) Tekijänoikeuden korkeatasoisen 
suojelun turvaamiseksi unionissa on 
aiheellista säätää yhdenmukaisesta tavasta 
tehdä tämä oikeuksien selvitys. Oikeuksien 
selvitykseen olisi sisällyttävä hakuja 
julkisesti käytettävissä olevista 
tietokannoista, joissa annetaan tietoa 
teoksen tekijänoikeudellisesta asemasta. 
Jottei kallista digitointia tehtäisi kahteen 
kertaan, jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
varmistettava, että orpoteosten käyttö 
kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan 
tietokantaan. Niin pitkälti kuin se vain on 
mahdollista, julkisesti käytettävissä olevat 
tietokannat, jotka sisältävät hakutuloksia ja 
joihin kirjataan orpoteosten käyttö, olisi 
suunniteltava ja toteutettava siten, että 
nämä tietokannat voivat olla yhteydessä 
toisiinsa yleiseurooppalaisella tasolla ja 
että tietokantoihin on pääsy yhden 
yhteyspisteen kautta.

Or. de

Tarkistus 90
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tekijänoikeuden korkeatasoisen 
suojelun turvaamiseksi unionissa on 
aiheellista säätää yhdenmukaisesta tavasta 
tehdä tämä oikeuksien selvitys. Oikeuksien 
selvitykseen olisi sisällyttävä hakuja 
julkisesti käytettävissä olevista 
tietokannoista, joissa annetaan tietoa 
teoksen tekijänoikeudellisesta asemasta. 
Jottei kallista digitointia tehtäisi kahteen 

(13) Tekijänoikeuden korkeatasoisen 
suojelun turvaamiseksi unionissa on 
aiheellista säätää yhdenmukaisesta tavasta 
tehdä tämä oikeuksien selvitys. Oikeuksien 
selvitykseen olisi sisällyttävä hakuja 
julkisesti käytettävissä olevista 
tietokannoista, joissa annetaan tietoa 
teoksen tekijänoikeudellisesta asemasta. 
Jottei kallista digitointia tehtäisi kahteen 
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kertaan, jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
varmistettava, että orpoteosten käyttö tässä 
direktiivissä tarkoitettujen organisaatioiden 
toimesta kirjataan julkisesti käytettävissä 
olevaan tietokantaan. Niin pitkälti kuin se 
vain on mahdollista, julkisesti käytettävissä 
olevat tietokannat, jotka sisältävät 
hakutuloksia ja joihin kirjataan orpoteosten 
käyttö, olisi suunniteltava ja toteutettava 
siten, että nämä tietokannat voivat olla 
yhteydessä toisiinsa yleiseurooppalaisella 
tasolla ja että tietokantoihin on pääsy 
yhden yhteyspisteen kautta.

kertaan, jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
varmistettava, että orpoteosten käyttö tässä 
direktiivissä tarkoitettujen 
organisaatioiden, etenkin 
yhteisvalvontajärjestöjen, toimesta 
julkisesti käytettävissä olevaan 
tietokantaan. Niin pitkälti kuin se vain on 
mahdollista, julkisesti käytettävissä olevat 
tietokannat, jotka sisältävät hakutuloksia ja 
joihin kirjataan orpoteosten käyttö, olisi 
suunniteltava ja toteutettava siten, että 
nämä tietokannat voivat olla yhteydessä 
toisiinsa yleiseurooppalaisella tasolla ja 
että tietokantoihin on pääsy yhden 
yhteyspisteen kautta.

Or. de

Tarkistus 91
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Orpoteoksilla voi olla useita tekijöitä, 
tai ne voivat sisältää muita teoksia tai 
suojatun kohteen. Tämän direktiivin ei pidä 
vaikuttaa tunnettujen tai määritettyjen 
oikeudenhaltijoiden oikeuksiin.

(14) Orpoteoksilla voi olla useita 
oikeudenhaltijoita, tai ne voivat sisältää 
muita teoksia tai suojatun kohteen. Tämän 
direktiivin ei pidä vaikuttaa tunnettujen tai 
määritettyjen oikeudenhaltijoiden 
oikeuksiin.

Or. en

Perustelu

Tekijän sijasta olisi käytettävä oikeudenhaltijaa, jotta teksti olisi johdonmukainen 2 artiklan 
kanssa, jossa käytetään oikeudenhaltijaa.

Tarkistus 92
Maria Badia i Cutchet
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Orpoteoksilla voi olla useita tekijöitä, 
tai ne voivat sisältää muita teoksia tai 
suojatun kohteen. Tämän direktiivin ei pidä 
vaikuttaa tunnettujen tai määritettyjen 
oikeudenhaltijoiden oikeuksiin.

(14) Orpoteoksilla voi olla useita 
oikeudenhaltijoita, tai ne voivat sisältää 
muita teoksia tai suojatun kohteen. Tämän 
direktiivin ei pidä vaikuttaa tunnettujen tai 
määritettyjen oikeudenhaltijoiden 
oikeuksiin.

Or. es

Tarkistus 93
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Orpoteoksilla voi olla useita tekijöitä, 
tai ne voivat sisältää muita teoksia tai 
suojatun kohteen. Tämän direktiivin ei pidä 
vaikuttaa tunnettujen tai määritettyjen 
oikeudenhaltijoiden oikeuksiin.

(14) Orpoteoksilla voi olla useita tekijöitä 
ja lähioikeuksien haltijoita, tai ne voivat 
sisältää muita teoksia tai suojatun kohteen. 
Tämän direktiivin ei pidä vaikuttaa 
tunnettujen tai määritettyjen 
oikeudenhaltijoiden oikeuksiin.

Or. de

Tarkistus 94
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Orpoteoksilla voi olla useita tekijöitä, 
tai ne voivat sisältää muita teoksia tai 
suojatun kohteen. Tämän direktiivin ei pidä 
vaikuttaa tunnettujen tai määritettyjen 
oikeudenhaltijoiden oikeuksiin.

(14) Orpoteoksilla voi olla useita tekijöitä 
tai lähioikeuksien haltijoita, tai ne voivat 
sisältää muita teoksia tai suojatun kohteen. 
Tämän direktiivin ei pidä vaikuttaa 
tunnettujen tai määritettyjen 
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oikeudenhaltijoiden oikeuksiin.

Or. de

Tarkistus 95
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Päällekkäisten hakutoimenpiteiden 
välttämiseksi riittävä oikeuksien selvitys 
olisi tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa 
teos ensi kerran julkaistiin tai 
yleisradioitiin. Jotta muut jäsenvaltiot 
voivat selvittää, onko teokselle myönnetty 
jossakin jäsenvaltiossa orpoteoksen asema, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan tietokantaan.

(15) Päällekkäisten hakutoimenpiteiden 
välttämiseksi riittävä oikeuksien selvitys 
olisi tehtävä siinä jäsenvaltiossa, jossa teos 
ensi kerran julkaistiin tai yleisradioitiin. 
Jotta muut jäsenvaltiot voivat selvittää, 
onko teokselle myönnetty jossakin 
jäsenvaltiossa orpoteoksen asema, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan tietokantaan.

Or. de

Tarkistus 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On aiheellista säätää, että tekijällä on 
oikeus lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena, jos hän ryhtyy vaatimaan 
oikeuksiaan teokseensa.

(16) On aiheellista säätää, että 
oikeudenhaltijalla on oikeus lopettaa 
teoksen asema orpoteoksena, jos hän 
ryhtyy vaatimaan oikeuksiaan teokseensa.

Or. en
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Tarkistus 97
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On aiheellista säätää, että tekijällä on 
oikeus lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena, jos hän ryhtyy vaatimaan 
oikeuksiaan teokseensa.

(16) On aiheellista säätää, että 
oikeudenhaltijalla on oikeus lopettaa 
teoksen asema orpoteoksena, jos hän 
ryhtyy vaatimaan oikeuksiaan teokseensa.

Or. en

Perustelu

Tekijän sijasta olisi käytettävä oikeudenhaltijaa, jotta teksti olisi johdonmukainen 2 artiklan 
kanssa, jossa käytetään oikeudenhaltijaa.

Tarkistus 98
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On aiheellista säätää, että tekijällä on 
oikeus lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena, jos hän ryhtyy vaatimaan 
oikeuksiaan teokseensa.

(16) On aiheellista säätää, että tekijällä on 
oikeus teoksen orpoteosaseman 
lopettamiseen, jos hän ryhtyy vaatimaan 
oikeuksiaan teokseensa.

Or. hu

Tarkistus 99
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Orpoteoksen aseman loppumisesta 
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syntyy oikeus korvaukseen, jonka 
oikeudenhaltija saisi normaalisti teoksen 
käytöstä, aikaisempi käyttö mukaan 
luettuna. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, asettavatko ne määräajan 
oikeudenhaltijoiden rojaltien 
takaisinsaannille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään johdanto-osan 16 kappaletta.

Tarkistus 100
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Oppimisen ja kulttuurin edistämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten ja museoiden samoin kuin 
arkistojen, elokuva-arkistojen ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatioiden 
asettaa orpoteoksia saataville ja valmistaa
niistä kappaleita, kunhan tällainen käyttö 
vastaa niiden yleisen edun mukaista 
tehtävää, erityisesti niiden kokoelmissa
olevien teosten säilyttämistä, restaurointia
ja asettamista saataville kulttuuri- ja 
opetuskäyttöön. Tämän direktiivin 
soveltamiseksi elokuva-arkistojen olisi 
katettava organisaatiot, jotka jäsenvaltiot 
ovat valinneet keräämään, luetteloimaan, 
säilyttämään ja restauroimaan 
kulttuuriperintöönsä kuuluvia elokuvia.

(17) Oppimisen ja kulttuurin edistämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava orpoteosten 
asettaminen saataville ja kappaleiden 
valmistaminen niistä, jotta voidaan 
huolehtia erityisesti myös kokoelmissa 
olevien teosten säilyttämisestä, 
restauroinnista ja asettamisesta saataville 
kulttuuri- ja opetuskäyttöön.

Or. de
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Tarkistus 101
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Oppimisen ja kulttuurin edistämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten ja museoiden samoin kuin 
arkistojen, elokuva-arkistojen ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatioiden 
asettaa orpoteoksia saataville ja valmistaa 
niistä kappaleita, kunhan tällainen käyttö 
vastaa niiden yleisen edun mukaista 
tehtävää, erityisesti niiden kokoelmissa 
olevien teosten säilyttämistä, restaurointia 
ja asettamista saataville kulttuuri- ja 
opetuskäyttöön. Tämän direktiivin 
soveltamiseksi elokuva-arkistojen olisi 
katettava organisaatiot, jotka jäsenvaltiot 
ovat valinneet keräämään, luetteloimaan, 
säilyttämään ja restauroimaan 
kulttuuriperintöönsä kuuluvia elokuvia.

(17) Oppimisen ja kulttuurin edistämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten ja museoiden samoin kuin 
arkistojen, kirjaamojen, elokuva-arkistojen 
ja julkisen palvelun yleisradio-
organisaatioiden asettaa orpoteoksia 
saataville ja valmistaa niistä kappaleita, 
kunhan tällainen käyttö vastaa niiden 
yleisen edun mukaista tehtävää, erityisesti 
niiden kokoelmissa olevien teosten 
säilyttämistä, restaurointia ja asettamista 
saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön.
Tämän direktiivin soveltamiseksi 
elokuva-arkistojen olisi katettava 
organisaatiot, jotka jäsenvaltiot ovat 
valinneet keräämään, luetteloimaan, 
säilyttämään ja restauroimaan 
kulttuuriperintöönsä kuuluvia elokuvia.

Or. hu

Tarkistus 102
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sopimusjärjestelyillä voidaan osaltaan 
edistää eurooppalaisen kulttuuriperinnön 
digitointia siten, että kirjastot, 
oppilaitokset, museot tai arkistot ja 
elokuva-arkistot voivat tässä direktiivissä 
sallitun käytön aloittaakseen tehdä 
kaupallisten kumppaneiden kanssa 
sopimuksia orpoteosten digitoinnista ja 

(18) Sopimusjärjestelyillä voidaan osaltaan 
edistää eurooppalaisen kulttuuriperinnön 
digitointia siten, että kirjastot, 
oppilaitokset, museot tai arkistot ja 
elokuva-arkistot, lähetystoiminnan 
harjoittajat ja muut kulttuurilaitokset
voivat tässä direktiivissä sallitun käytön 
aloittaakseen tehdä kaupallisten 
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asettamisesta saataville. Näihin 
sopimuksiin voi sisältyä rahoitusta 
kyseisiltä kumppaneilta.

kumppaneiden kanssa sopimuksia 
orpoteosten digitoinnista ja asettamisesta 
saataville. Näihin sopimuksiin voi sisältyä 
rahoitusta kyseisiltä kumppaneilta.

Or. de

Tarkistus 103
Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sopimusjärjestelyillä voidaan osaltaan 
edistää eurooppalaisen kulttuuriperinnön 
digitointia siten, että kirjastot, 
oppilaitokset, museot tai arkistot ja 
elokuva-arkistot voivat tässä direktiivissä 
sallitun käytön aloittaakseen tehdä 
kaupallisten kumppaneiden kanssa 
sopimuksia orpoteosten digitoinnista ja 
asettamisesta saataville. Näihin 
sopimuksiin voi sisältyä rahoitusta 
kyseisiltä kumppaneilta.

(18) Sopimusjärjestelyillä voidaan osaltaan 
edistää eurooppalaisen kulttuuriperinnön 
digitointia siten, että kirjastot, 
oppilaitokset, museot tai arkistot ja 
elokuva-arkistot voivat tässä direktiivissä 
sallitun käytön aloittaakseen tehdä 
kaupallisten kumppaneiden kanssa 
sopimuksia orpoteosten digitoinnista ja 
asettamisesta saataville. Näihin 
sopimuksiin voi sisältyä rahoitusta 
kyseisiltä kumppaneilta, kunhan teoksia ei 
käytetä toissijaisiin kaupallisiin 
tarkoituksiin.

Or. it

Tarkistus 104
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta edistetään unionin kansalaisten 
mahdollisuutta käyttää Euroopan 
kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, 
että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja 
yleisön saataville asetetut orpoteokset ovat 

(19) Jotta edistetään unionin kansalaisten 
mahdollisuutta käyttää Euroopan 
kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, 
että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja 
yleisön saataville asetetut orpoteokset ovat 
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saatavilla myös muissa jäsenvaltioissa.
Yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten, museoiden tai arkistojen, 
elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden, jotka 
käyttävät orpoteoksia yleisen edun 
mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, olisi 
voitava asettaa ne yleisön saataville 
muissa jäsenvaltioissa.

saatavilla myös muissa jäsenvaltioissa.

Or. de

Tarkistus 105
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta edistetään unionin kansalaisten 
mahdollisuutta käyttää Euroopan 
kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, 
että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja 
yleisön saataville asetetut orpoteokset ovat 
saatavilla myös muissa jäsenvaltioissa. 
Yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten, museoiden tai arkistojen, 
elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden, jotka käyttävät 
orpoteoksia yleisen edun mukaisten 
tehtäviensä hoitamisessa, olisi voitava 
asettaa ne yleisön saataville muissa 
jäsenvaltioissa.

(19) Jotta edistetään unionin kansalaisten 
mahdollisuutta käyttää Euroopan 
kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, 
että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja 
yleisön saataville asetetut orpoteokset ovat 
saatavilla myös muissa jäsenvaltioissa. 
Yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten, museoiden tai arkistojen, 
kirjaamojen, elokuva-arkistojen ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatioiden, jotka 
käyttävät orpoteoksia yleisen edun 
mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, olisi 
voitava asettaa ne yleisön saataville muissa 
jäsenvaltioissa.

Or. hu

Tarkistus 106
Malika Benarab-Attou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta edistetään unionin kansalaisten 
mahdollisuutta käyttää Euroopan 
kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, 
että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja 
yleisön saataville asetetut orpoteokset ovat 
saatavilla myös muissa jäsenvaltioissa. 
Yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten, museoiden tai arkistojen, 
elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden, jotka käyttävät 
orpoteoksia yleisen edun mukaisten 
tehtäviensä hoitamisessa, olisi voitava 
asettaa ne yleisön saataville muissa 
jäsenvaltioissa.

(19) Jotta edistetään unionin kansalaisten 
mahdollisuutta käyttää Euroopan 
kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, 
että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja 
yleisön saataville asetetut orpoteokset ovat 
saatavilla myös muissa jäsenvaltioissa. 
Yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten, museoiden tai arkistojen, 
elokuva-arkistojen, julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden ja muiden 
kulttuurilaitosten, jotka käyttävät 
orpoteoksia yleisen edun mukaisten 
tehtäviensä hoitamisessa, olisi voitava 
asettaa ne yleisön saataville muissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 107
Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa
jäsenvaltioiden olemassa olevia 
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia 
lupia.

(20) Tällä direktiivillä olisi edistettävä
jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat 
oikeuksien hallintaa pakkolisensseillä ja 
laajennetuilla kollektiivisilla luvilla.

Or. it

Tarkistus 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden olemassa olevia
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia 
lupia.

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat 
oikeuksien hallintaa.

Or. en

Tarkistus 109
Marietje Schaake

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden olemassa olevia
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia 
lupia.

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat 
oikeuksien hallintaa.

Or. en

Tarkistus 110
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden olemassa olevia
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia 
lupia.

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat 
oikeuksien hallintaa, kuten laajennettuja 
kollektiivisia lupia.

Or. de
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Tarkistus 111
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden olemassa olevia
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia 
lupia.

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat 
oikeuksien hallintaa, kuten laajennettuja 
kollektiivisia lupia, oikeudenhaltijoiden 
edustusta tai oikeuksien siirtoa koskevia 
oikeusolettamia tai kollektiivisia 
pakkolisenssejä taikka näiden 
yhdistelmiä.

Or. fr

Tarkistus 112
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden olemassa olevia 
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia 
lupia.

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden olemassa olevia ja tulevia
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia 
lupia.

Or. de

Tarkistus 113
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa (20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
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jäsenvaltioiden olemassa olevia 
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia 
lupia.

jäsenvaltioiden olemassa olevia tai tulevia
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia 
lupia.

Or. en

Tarkistus 114
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi myös voitava 
sallia orpoteosten käyttö tässä 
direktiivissä tarkoitettujen 
organisaatioiden yleisen edun mukaista 
tehtävää pidemmälle meneviin 
tarkoituksiin. Tällaisissa tapauksissa olisi 
suojattava oikeudenhaltijoiden oikeudet ja 
oikeutetut edut.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 115
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi myös voitava 
sallia orpoteosten käyttö tässä direktiivissä 
tarkoitettujen organisaatioiden yleisen 
edun mukaista tehtävää pidemmälle 
meneviin tarkoituksiin. Tällaisissa 
tapauksissa olisi suojattava 
oikeudenhaltijoiden oikeudet ja oikeutetut 
edut.

(21) Jäsenvaltioiden olisi myös voitava 
sallia orpoteosten käyttö tässä direktiivissä 
tarkoitettujen yleisesti käytettävissä olevien 
kirjastojen, oppilaitosten, museoiden, 
arkistojen, elokuvasäätiöiden tai julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatioiden
yleisen edun mukaista tehtävää pidemmälle 
meneviin tarkoituksiin. Tällaisissa 
tapauksissa olisi suojattava 
oikeudenhaltijoiden oikeudet ja oikeutetut 
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edut.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sopusoinnussa huolellisen selvityksen sertifioinnin kanssa ja selventää 
edunsaajia.

Tarkistus 116
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 
että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, 
oppilaitokset, museot, arkistot, elokuva-
arkistot tai julkisen palvelun yleisradio-
organisaatiot käyttävät orpoteoksia 
yleisen edun mukaista tehtävää 
pidemmälle meneviin tarkoituksiin. 
Tällöin oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät 
vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi 
maksettava korvaus. Tällaisessa 
korvauksessa olisi otettava huomioon 
teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka 
on korvausten maksamiseksi kerätty 
tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka 
ovat vaatimatta tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, 
olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia 
koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat 
oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja 
automatisoiduin keinoin niissä 
teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai 
mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin 
orpoteosten käytön. Tällöin 
oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät 
vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi 
maksettava korvaus. Tällaisessa 
korvauksessa olisi otettava huomioon 
teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka 
on korvausten maksamiseksi kerätty 
tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka 
ovat vaatimatta tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, 
olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia 
koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat 
oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja 
automatisoiduin keinoin niissä 
teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai 
mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. de
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Tarkistus 117
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 
että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, 
oppilaitokset, museot, arkistot, 
elokuva-arkistot tai julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot käyttävät 
orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää 
pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin 
oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät 
vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi 
maksettava korvaus. Tällaisessa 
korvauksessa olisi otettava huomioon 
teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka 
on korvausten maksamiseksi kerätty 
tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka 
ovat vaatimatta tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, 
olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia 
koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat 
oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja 
automatisoiduin keinoin niissä 
teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai 
mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 
että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, 
oppilaitokset, museot, arkistot, 
elokuva-arkistot tai julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot käyttävät 
orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää 
pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin 
tekijöille, jotka ryhtyvät vaatimaan 
oikeuksiaan teoksiinsa, olisi maksettava 
korvaus. Tällaisessa korvauksessa olisi 
otettava huomioon teoksen tyyppi ja 
asianomainen käyttö. Jäsenvaltiot voivat 
säätää, että tulot, jotka on korvausten 
maksamiseksi kerätty tällaisten orpoteosten 
käytöstä mutta jotka ovat vaatimatta tämän 
direktiivin mukaisesti vahvistetun 
määräajan jälkeen, olisi käytettävä 
rahoittamaan kulttuurilaitoksia ja 
-palveluja, jotka auttavat edistämään 
kulttuurista monimuotoisuutta.

Or. de

Tarkistus 118
Marco Scurria

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 
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että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, 
oppilaitokset, museot, arkistot, 
elokuva-arkistot tai julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot käyttävät 
orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää 
pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin 
oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät 
vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi 
maksettava korvaus. Tällaisessa 
korvauksessa olisi otettava huomioon 
teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka 
on korvausten maksamiseksi kerätty 
tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka 
ovat vaatimatta tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, 
olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia 
koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat 
oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja 
automatisoiduin keinoin niissä 
teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai 
mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, 
oppilaitokset, museot, arkistot,
elokuva-arkistot tai julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot käyttävät 
orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää 
pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin 
oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät 
vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi 
maksettava korvaus. Tällaisessa 
korvauksessa olisi otettava huomioon 
teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka 
on korvausten maksamiseksi kerätty 
tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka 
ovat vaatimatta tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, 
olisi käytettävä takuurahaston 
perustamiseen sellaisia oikeudenhaltijoita 
varten, joiden oikeuksia ei ole 
tunnustettu, koska oikeudenhaltijaa ei ole 
kyetty määrittämään, sekä tukemaan 
orpoteosten saatavuutta koskevia 
rajatylittäviä verkkohankkeita, joilla 
voidaan edistää EU:n kulttuurista ja 
kielellistä moninaisuutta ja turvata se.

Or. it

Tarkistus 119
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 
että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, 
oppilaitokset, museot, arkistot, 
elokuva-arkistot tai julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot käyttävät 
orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää 
pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin 
oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät 
vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi 

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 
että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, 
oppilaitokset, museot, arkistot, 
elokuva-arkistot tai julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot käyttävät 
orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää 
pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin 
oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät 
vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi 
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maksettava korvaus. Tällaisessa 
korvauksessa olisi otettava huomioon 
teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka 
on korvausten maksamiseksi kerätty 
tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka 
ovat vaatimatta tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, 
olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia 
koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat 
oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja 
automatisoiduin keinoin niissä 
teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai 
mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

maksettava korvaus. Tällaisessa 
korvauksessa olisi otettava huomioon 
teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka 
on korvausten maksamiseksi kerätty 
tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka 
ovat vaatimatta tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, 
olisi käytettävä rahoittamaan 
kulttuurilaitoksia, jotka ovat eniten tuen 
tarpeessa tai jotka saattavat tuottaa 
kulttuurisesti suurinta hyötyä.

Or. es

Tarkistus 120
Marietje Schaake

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 
että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, 
oppilaitokset, museot, arkistot, 
elokuva-arkistot tai julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot käyttävät 
orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää 
pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin 
oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät 
vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi 
maksettava korvaus. Tällaisessa 
korvauksessa olisi otettava huomioon 
teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka 
on korvausten maksamiseksi kerätty 
tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka 
ovat vaatimatta tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, 
olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia 
koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat 

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 
että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, 
oppilaitokset, museot, arkistot, 
elokuva-arkistot tai julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot käyttävät 
orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää 
pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin 
oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät 
vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi 
maksettava korvaus. Tällaisessa 
korvauksessa olisi otettava huomioon 
teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka 
on korvausten maksamiseksi kerätty 
tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka 
ovat vaatimatta tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, 
voidaan käyttää rahoittamaan oikeuksia 
koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat 



PE472.126v01-00 46/92 AM\876815FI.doc

FI

oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja 
automatisoiduin keinoin niissä 
teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai 
mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja 
automatisoiduin keinoin niissä 
teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai 
mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 121
Malika Benarab-Attou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 
että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, 
oppilaitokset, museot, arkistot, 
elokuva-arkistot tai julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot käyttävät 
orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää 
pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin 
oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät 
vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi 
maksettava korvaus. Tällaisessa 
korvauksessa olisi otettava huomioon 
teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka 
on korvausten maksamiseksi kerätty 
tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka 
ovat vaatimatta tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, 
olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia 
koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat 
oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja 
automatisoiduin keinoin niissä 
teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai 
mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 
että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, 
oppilaitokset, museot, arkistot, 
elokuva-arkistot, julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatiot ja muut 
kulttuurilaitokset käyttävät orpoteoksia 
yleisen edun mukaista tehtävää pidemmälle 
meneviin tarkoituksiin. Tällöin 
oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät 
vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi 
maksettava korvaus. Tällaisessa 
korvauksessa olisi otettava huomioon 
teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka 
on korvausten maksamiseksi kerätty 
tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka 
ovat vaatimatta tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, 
olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia 
koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat 
oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja 
automatisoiduin keinoin niissä 
teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai 
mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. en



AM\876815FI.doc 47/92 PE472.126v01-00

FI

Tarkistus 122
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jäsenvaltioiden olisi yhdessä 
sisällöntuotanto- ja 
oikeudenhaltijaketjussa olevien 
sidosryhmien kanssa toteutettava 
toimenpiteitä, joilla estetään teosten 
päätyminen orpoteoksiksi, jotta voidaan 
vähentää orpoteosten esiintymistä ja 
niiden määrää. Orpoteosten esiintymisen 
estäminen edellyttää teosten tehokasta 
tunnistamista, orpoteoksia koskevien 
tietojen vaihtoa ja oikeuksien 
yhteishallinnan tai laajennetun 
yhteishallinnan edistämistä.

Or. en

Tarkistus 123
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23a) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
direktiivin 2001/29/EY soveltamista, ja se 
koskee erityisesti orpoteosten tiettyjä 
sallittuja käyttötarkoituksia. Tällä 
direktiivillä ei luoda uusia poikkeuksia tai 
rajoituksia tekijänoikeuteen ja 
lähioikeuksiin,

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin tarkoituksena on käsitellä koko unionia koskevaa erityiskysymystä eli 
säätää orpoteosten sallituista käyttötarkoituksista. Sillä ei ole tarkoitus muuttaa direktiiviä 
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2001/29/EY; siksi sitä myöskään pidä tulkita muutosdirektiiviksi.

Tarkistus 124
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten tai museoiden sekä 
arkistojen, elokuva-arkistojen ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatioiden 
toimesta.

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin.

Or. de

Tarkistus 125
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten tai museoiden sekä arkistojen, 
elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden toimesta.

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten tai museoiden sekä arkistojen, 
elokuva-arkistojen ja lähetystoiminnan 
harjoittajien toimesta.

Or. fr

Tarkistus 126
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten tai museoiden sekä arkistojen, 
elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden toimesta.

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten tai museoiden sekä arkistojen, 
elokuva-arkistojen, kustantajien ja 
lähetystoiminnan harjoittajien toimesta.

Or. en

Tarkistus 127
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten tai museoiden sekä arkistojen, 
elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden toimesta.

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin julkisesti 
rahoitettavien kirjastojen, oppilaitosten tai 
museoiden sekä arkistojen, 
elokuva-arkistojen, sanoma- ja 
aikakauslehtikustantajien ja 
lähetystoiminnan harjoittajien toimesta.

Or. en

Tarkistus 128
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten tai museoiden sekä arkistojen, 
elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden toimesta.

(1) Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin 
jäsenvaltioiden yleisesti käytettävissä 
olevien kirjastojen, oppilaitosten tai 
museoiden sekä arkistojen, kirjaamojen,
elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
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yleisradio-organisaatioiden toimesta.

Or. hu

Tarkistus 129
Marek Henryk Migalski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten tai museoiden sekä arkistojen, 
elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden toimesta.

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten, voittoa tavoittelemattomien 
laitosten tai museoiden sekä arkistojen, 
elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden toimesta.

Or. pl

Tarkistus 130
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan teoksiin, 
jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensi 
kerran jäsenvaltiossa ja jotka ovat

2. Tätä direktiiviä sovelletaan teoksiin, 
jotka ovat

Or. es

Tarkistus 131
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan teoksiin, 
jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensi 
kerran jäsenvaltiossa ja jotka ovat

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
orpoteoksiin, jotka on julkaistu,
yleisradioitu tai tallennettu ensi kerran 
jäsenvaltiossa ja jotka ovat

Or. fr

Tarkistus 132
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan teoksiin, 
jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensi 
kerran jäsenvaltiossa ja jotka ovat

2. Tätä direktiiviä sovelletaan teoksiin, 
jotka on julkaistu, pantu esille tai 
yleisradioitu ensi kerran jäsenvaltiossa ja 
jotka ovat

Or. de

Tarkistus 133
Malika Benarab-Attou

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan teoksiin, 
jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensi 
kerran jäsenvaltiossa ja jotka ovat

2. Tätä direktiiviä sovelletaan teoksiin, 
jotka on julkaistu, yleisradioitu tai esitetty
ensi kerran jäsenvaltiossa ja jotka ovat

Or. en

Tarkistus 134
Petra Kammerevert
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, 
sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden 
kirjoitusten muodossa julkaistuja teoksia, 
jotka sisältyvät yleisesti käytettävissä 
olevien kirjastojen, oppilaitosten, 
museoiden tai arkistojen kokoelmiin, tai

(1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, 
sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden 
kirjoitusten muodossa julkaistuja teoksia 
sekä valokuvia ja kuva- ja 
veistostaideteoksia tai

Or. de

Tarkistus 135
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, 
sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden 
kirjoitusten muodossa julkaistuja teoksia, 
jotka sisältyvät yleisesti käytettävissä 
olevien kirjastojen, oppilaitosten, 
museoiden tai arkistojen kokoelmiin, tai

(1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, 
sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden 
kirjoitusten muodossa kokonaisuudessaan
julkaistuja teoksia, jotka sisältyvät yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten, museoiden tai arkistojen 
kokoelmiin, tai

Or. en

Tarkistus 136
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, 
sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden 
kirjoitusten muodossa julkaistuja teoksia, 
jotka sisältyvät yleisesti käytettävissä 

(1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, 
sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden 
kirjoitusten muodossa julkaistuja teoksia, 
jotka sisältyvät yleisesti käytettävissä 
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olevien kirjastojen, oppilaitosten, 
museoiden tai arkistojen kokoelmiin, tai

olevien kirjastojen, oppilaitosten, 
museoiden, kirjaamojen tai arkistojen 
kokoelmiin, tai

Or. hu

Tarkistus 137
Malika Benarab-Attou

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, 
sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden 
kirjoitusten muodossa julkaistuja teoksia, 
jotka sisältyvät yleisesti käytettävissä 
olevien kirjastojen, oppilaitosten, 
museoiden tai arkistojen kokoelmiin, tai

(1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, 
sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden 
kirjoitusten muodossa julkaistuja teoksia, 
jotka sisältyvät yleisesti käytettävissä 
olevien kirjastojen, oppilaitosten, 
museoiden, arkistojen tai muiden 
kulttuurilaitosten, kuten oopperatalojen, 
teattereiden ja orkesterien sekä musiikki-
ja tanssiryhmien kokoelmiin, tai

Or. en

Tarkistus 138
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) elokuvateoksia tai audiovisuaalisia 
teoksia, jotka sisältyvät elokuva-arkistojen 
kokoelmiin, tai

(2) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia tai niihin 
sisältyviä teosten osia tai

Or. de

Tarkistus 139
Petra Kammerevert
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ennen 31 päivää joulukuuta 
2002 ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 140
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ennen 31 päivää joulukuuta 
2002 ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

(3) teoksia, jotka lähetystoiminnan 
harjoittajat ovat tuottaneet ja jotka 
sisältyvät niiden arkistoihin.

Or. de

Tarkistus 141
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ennen 31 päivää joulukuuta 
2002 ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka 
lähetystoiminnan harjoittajat ovat 
tuottaneet ja jotka sisältyvät niiden 
arkistoihin.
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Or. fr

Tarkistus 142
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ennen 31 päivää joulukuuta 
2002 ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ja jotka sisältyvät niiden 
arkistoihin.

Or. es

Tarkistus 143
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ennen 31 päivää joulukuuta 
2002 ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ja jotka sisältyvät niiden 
arkistoihin.

Or. en

Tarkistus 144
Marietje Schaake

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ennen 31 päivää joulukuuta 
2002 ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ja jotka sisältyvät niiden 
arkistoihin.

Or. en

Tarkistus 145
Malika Benarab-Attou

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ennen 31 päivää joulukuuta 2002 
ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ennen 31 päivää joulukuuta 2002 
ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin, tai

Or. en

Tarkistus 146
Malika Benarab-Attou

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) muiden kulttuurilaitosten 
kokoelmissa olevia tallenteita 
live-näytöksistä tai valokuvia ja muita 
kuvia yleisöesityksistä.

Or. en
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Tarkistus 147
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei 
teoksen oikeudenhaltijaa määritetä tai 
määrityksestä huolimatta paikanneta sen 
jälkeen, kun oikeudenhaltijan riittävä 
oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 
3 artiklan mukaisesti.

1. Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei yhtä 
tai useampaa tekijänoikeuden tai 
lähioikeuksien haltijaa määritetä tai
määrityksestä huolimatta paikanneta sen 
jälkeen, kun oikeudenhaltijan vilpitön ja
riittävä oikeuksien selvitys on tehty ja 
kirjattu 3 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 148
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei 
teoksen oikeudenhaltijaa määritetä tai 
määrityksestä huolimatta paikanneta sen 
jälkeen, kun oikeudenhaltijan riittävä 
oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 
3 artiklan mukaisesti.

1. Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei 
teoksen tekijää tai lähioikeuden haltijaa
määritetä tai määrityksestä huolimatta 
paikanneta sen jälkeen, kun tekijän tai 
lähioikeuden haltijan riittävä oikeuksien 
selvitys on tehty ja kirjattu 3 artiklan 
mukaisesti. Elokuva-, ääni- ja 
audiovisuaalisissa teoksissa kyse voi olla 
myös teoksen erikseen yksilöitävistä 
osista, jolloin vain tällainen osa katsotaan 
orpoteokseksi.

Or. de

Tarkistus 149
Maria Badia i Cutchet
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei 
teoksen oikeudenhaltijaa määritetä tai 
määrityksestä huolimatta paikanneta sen 
jälkeen, kun oikeudenhaltijan riittävä 
oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 
3 artiklan mukaisesti.

1. Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei 
teoksen oikeudenhaltijaa määritetä tai 
määrityksestä huolimatta kyetä 
paikantamaan sen jälkeen, kun 
oikeudenhaltijan riittävä oikeuksien 
selvitys on tehty ja kirjattu 3 artiklan 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 150
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei 
teoksen oikeudenhaltijaa määritetä tai 
määrityksestä huolimatta paikanneta sen 
jälkeen, kun oikeudenhaltijan riittävä 
oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 
3 artiklan mukaisesti.

(1) Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei 
teoksen oikeudenhaltijaa määritetä tai 
määrityksestä huolimatta paikanneta sen 
jälkeen, kun oikeudenhaltijan riittävä 
oikeuksien selvitys on tehty kohtuullisessa 
ajassa ja kirjattu 3 artiklan mukaisesti.

Or. hu

Tarkistus 151
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos teoksella on useampi kuin yksi 
oikeudenhaltija ja yksikin
oikeudenhaltijoista on määritetty ja
paikannettu, teosta ei katsota

2. Jos teoksella on useampi kuin yksi 
oikeudenhaltija tai se sisältää muita 
teoksia tai suojatun kohteen ja vähintään 
yhtä oikeudenhaltijoista ei ole määritetty 
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orpoteokseksi. eikä paikannettu, teos katsotaan edelleen 
tässä direktiivissä tarkoitetuksi
orpoteokseksi. Tällä ei vaikuteta 
tunnettujen tai määritettyjen 
oikeudenhaltijoiden oikeuksiin eikä 
varsinkaan oikeudenhaltijoiden 
oikeuksiin saada korvausta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot ja etenkin toimivaltaiset 
yhteisvalvontajärjestöt tekevät huolellisen 
selvityksen teoksen muiden 
oikeudenhaltijoiden määrittämiseksi ja 
paikantamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 152
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos teoksella on useampi kuin yksi 
oikeudenhaltija ja yksikin 
oikeudenhaltijoista on määritetty ja 
paikannettu, teosta ei katsota 
orpoteokseksi.

2. Jos teoksella on useampi kuin yksi tekijä 
tai lähioikeuden haltija, riittää 
paikannettujen tekijöiden ja lähioikeuden 
haltijoiden suostumus koko teoksen 
käyttöön, jos muita tässä direktiivissä 
tarkoitettuja tekijöitä tai lähioikeuksien 
haltijoita ei ole kyetty määrittämään tai 
paikantamaan. Kun on kyse teoksista, 
joiden yksittäiset osat kuuluvat 
yksiselitteisesti eri tekijöille tai 
lähioikeuksien haltijoille, teoksen 
jokainen osa on tutkittava erikseen sen 
selvittämiseksi, onko kyseessä 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu orpoteos.

Or. de

Tarkistus 153
Petra Kammerevert
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Määrittääkseen, onko teos orpoteos, 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
organisaatioiden on varmistettava, että 
kustakin teoksesta tehdään riittävä 
oikeuksien selvitys tutustumalla kyseisen 
teosluokan osalta tarkoituksenmukaisiin 
lähteisiin.

1. Määrittääkseen, onko teos tai teoksen 
osa orpoteos, niiden omistajien on 
varmistettava, että kustakin teoksesta 
tehdään riittävä oikeuksien selvitys 
tutustumalla kyseisen teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisiin lähteisiin.
Omistajien on voitava antaa tämä 
yhteisvalvontajärjestöjen tehtäväksi.

Or. de

Tarkistus 154
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Määrittääkseen, onko teos orpoteos, 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
organisaatioiden on varmistettava, että 
kustakin teoksesta tehdään riittävä 
oikeuksien selvitys tutustumalla kyseisen 
teosluokan osalta tarkoituksenmukaisiin 
lähteisiin.

1. Määrittääkseen, onko teos orpoteos, 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
organisaatioiden tai 
yhteisvalvontajärjestöjen on varmistettava, 
että kustakin teoksesta tehdään riittävä 
oikeuksien selvitys tutustumalla kyseisen 
teosluokan osalta tarkoituksenmukaisiin 
lähteisiin.

Or. de

Tarkistus 155
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Määrittääkseen, onko teos orpoteos, 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
organisaatioiden on varmistettava, että 
kustakin teoksesta tehdään riittävä 
oikeuksien selvitys tutustumalla kyseisen 
teosluokan osalta tarkoituksenmukaisiin 
lähteisiin.

1. Määrittääkseen, onko teos orpoteos, 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
organisaatioiden on varmistettava, että 
kustakin teoksesta tai muusta suojatusta 
kohteesta tehdään vilpitön ja riittävä 
oikeuksien selvitys tutustumalla kyseisen 
teosluokan osalta tarkoituksenmukaisiin 
lähteisiin.

Or. fr

Tarkistus 156
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1a. Edellä 1 artikla 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot voivat teettää oikeuksien 
huolellisen selvityksen muilla 
organisaatioilla, myös 
yhteisvalvontajärjestöillä.

Or. en

Tarkistus 157
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio määrittää 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, 
mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin 
sisältyvät liitteessä luetellut lähteet.

2. Kukin jäsenvaltio määrittää, mitkä 
lähteet ovat kunkin teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin olisi 
sisällyttävä liitteessä luetellut lähteet.
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Or. de

Tarkistus 158
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio määrittää 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, 
mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin 
sisältyvät liitteessä luetellut lähteet.

2. Kukin jäsenvaltio määrittää tekijöiden ja 
käyttäjien kanssa, mitkä lähteet ovat 
kunkin teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin 
sisältyvät liitteessä luetellut lähteet.

Or. de

Tarkistus 159
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio määrittää 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, 
mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin 
sisältyvät liitteessä luetellut lähteet.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 160
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio määrittää 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, 
mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin 
sisältyvät liitteessä luetellut lähteet.

2. Kukin jäsenvaltio määrittää 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, 
mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan tai 
muun suojatun kohteen osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin 
voivat sisältyä liitteessä luetellut lähteet.

Or. fr

Tarkistus 161
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio määrittää 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, 
mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin 
sisältyvät liitteessä luetellut lähteet.

2. Kukin jäsenvaltio määrittää 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, 
mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin 
sisältyvät kaikki liitteessä luetellut lähteet.

Or. en

Perustelu

3 artiklan 2 kohdassa olisi tehtävä selväksi, että riittävä oikeuksien selvitys koskee kaikkia 
liitteissä tarkoitettuja lähteitä, ja jäsenvaltiot voivat täydentää luetteloa yhdessä saman 
teosluokan oikeudenhaltijoiden kanssa siinä jäsenvaltiossa, jossa lupaa haetaan.

Tarkistus 162
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi 

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä 
siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran 
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kerran julkaistiin tai yleisradioitiin. julkaistiin tai yleisradioitiin.

Or. de

Tarkistus 163
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi 
kerran julkaistiin tai yleisradioitiin.

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi 
kerran julkaistiin, yleisradioitiin tai 
tallennettiin.

Or. fr

Tarkistus 164
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi 
kerran julkaistiin tai yleisradioitiin.

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi 
kerran julkaistiin, pantiin esille tai 
yleisradioitiin.

Or. de

Tarkistus 165
Malika Benarab-Attou

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi 
kerran julkaistiin tai yleisradioitiin.

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi 
kerran julkaistiin, yleisradioitiin tai 
esitettiin julkisesti.

Or. en

Tarkistus 166
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi 
kerran julkaistiin tai yleisradioitiin.

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi 
kerran julkaistiin tai yleisradioitiin; jos 
ensimmäisen julkaisemisen tai 
yleisradioinnin paikasta ei ole 
kohtuullista selvyyttä, oikeuksien selvitys 
voidaan ulottaa koskemaan myös muita 
jäsenvaltioita.

Or. en

Perustelu

3 artiklan 3 kohdassa olisi täsmennettävä, että selvitykset olisi ulotettava laajemmalle, ellei 
ole täyttä selvyyttä ensimmäisen julkaisemisen paikasta.

Tarkistus 167
Iosif Matula

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos teoksella on useampi kuin yksi 
oikeudenhaltija, EU:n ulkopuolisista 
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maista peräisin olevat oikeudenhaltijat 
mukaan luettuina, huolellisen selvityksen 
tekevän organisaation on pyrittävä 
paikantamaan tällaiset oikeudenhaltijat.

Or. ro

Tarkistus 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos elokuvateoksen tai 
audiovisuaalisen teoksen tiedetään olevan 
yhteistuotantoa, huolellinen selvitys on 
tehtävä kaikissa niissä jäsenvaltioissa, 
joissa yhteistuotanto on toteutettu.

Or. en

Tarkistus 169
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos elokuvateoksen tai 
audiovisuaalisen teoksen, josta tehdään 
huolellinen oikeuksien selvitys, oletetaan 
olevan yhteistuotantoa, huolellinen 
selvitys on tehtävä siinä maassa, jossa 
yhteistuotanto pääosin on toteutettu, tämä 
maa on määritettävä ottaen huomioon 
aineelliset tekijät, kuten elokuvassa 
käytetty kieli tai elokuvan alkuperäiskieli. 
Jos selvitys kyseisessä maassa osoittautuu 
tuloksettomaksi, selvittämistä on 
jatkettava maissa, joista oletetaan 
löytyvän yhteistuotantoon vähemmän 



AM\876815FI.doc 67/92 PE472.126v01-00

FI

osallistuneita tahoja.

Or. fr

Tarkistus 170
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan tietokantaan.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan virallisesti 
hyväksyttyyn ja julkisesti käytettävissä 
olevaan tietokantaan ja säilytetään siinä.

Or. lt

Tarkistus 171
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan tietokantaan.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan käyttäjäystävälliseen
tietokantaan.

Or. el

Tarkistus 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan tietokantaan.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan tietokantaan, 
joka on julkisesti käytettävissä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 173
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan tietokantaan.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan kaikkien 
jäsenvaltioiden julkisesti käytettävissä 
olevaan tietokantaan.

Or. de

Tarkistus 174
Iosif Matula

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan tietokantaan.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan tietokantaan.
Kyseisessä julkisessa tietokannassa on 
ilmoitettava huolellisen selvityksen 
aloitusajankohta.

Or. ro
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Tarkistus 175
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimivaltaisilla 
yhteisvalvontajärjestöillä on oikeus toimia 
niiden oikeudenhaltijoiden puolesta, joita 
huolellisen selvityksen jälkeenkään ei 
voida paikantaa.

Or. en

Tarkistus 176
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos oikeuksien selvitysvelvollisuuden 
piiriin kuuluvan elokuvan tai 
audiovisuaalisen teoksen tiedetään olevan 
yhteistuotantoa, selvitys on tehtävä 
kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa 
yhteistuotanto on toteutettu.

Or. en

Tarkistus 177
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat tekijänoikeutta ja 
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lähioikeuksia koskevan yhteisön 
lainsäädännön ja kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti antaa laaja-alaisia 
sääntöjä yksinkertaisista ja kattavista 
järjestelmistä oikeuksien selvittämiseksi.

Or. de

Tarkistus 178
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
orpoteoksena pidetyn teoksen 
oikeudenhaltijalla on milloin tahansa 
mahdollisuus lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena.

Jos orpoteoksena pidetyllä teoksella on 
vain yksi tekijä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällä on milloin tahansa 
mahdollisuus lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena.

Or. de

Tarkistus 179
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
orpoteoksena pidetyn teoksen 
oikeudenhaltijalla on milloin tahansa 
mahdollisuus lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
orpoteoksena pidetyn teoksen tekijällä tai 
lähioikeuden haltijalla on milloin tahansa 
mahdollisuus lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena.

Or. de

Tarkistus 180
Georgios Papanikolaou
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
orpoteoksena pidetyn teoksen 
oikeudenhaltijalla on milloin tahansa 
mahdollisuus lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
orpoteoksena pidetyn teoksen 
oikeudenhaltijalla tai oikeudenhaltijoilla
on milloin tahansa mahdollisuus ja 
yksinoikeus lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena.

Or. el

Tarkistus 181
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
orpoteoksena pidetyn teoksen 
oikeudenhaltijalla on milloin tahansa 
mahdollisuus lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
orpoteoksena pidetyn teoksen 
oikeudenhaltijalla, joka on paikannettu, on 
milloin tahansa mahdollisuus teoksen 
orpoteosaseman lopettamiseen.

Or. hu

Tarkistus 182
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Teoksen orpoteosaseman loppuminen 
ei vaikuta kyseisen teoksen tämän 
direktiivin mukaisiin käyttösopimuksiin.

Or. fr
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Tarkistus 183
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta 1 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot saavat käyttää orpoteosta
seuraavin tavoin:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
orpoteoksia tai orpoteosten osia voidaan
käyttää seuraavin tavoin:

Or. de

Tarkistus 184
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) saattamalla orpoteoksen yleisön 
saataviin direktiivin 2001/29/EY 
3 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

(a) välittämällä orpoteoksen yleisölle ja 
asettamalla sen yleisön saataville ajasta ja 
paikasta riippumatta;

Or. fr

Tarkistus 185
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) saattamalla orpoteoksen yleisön
saataviin direktiivin 2001/29/EY 
3 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

(a) välittämällä orpoteoksen yleisölle
direktiivin 2001/29/EY 3 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;

Or. es
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Tarkistus 186
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) saattamalla orpoteoksen yleisön 
saataviin direktiivin 2001/29/EY 
3 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

(a) välittämällä orpoteoksen yleisölle
direktiivin 2001/29/EY 3 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;

Or. de

Tarkistus 187
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) saattamalla orpoteoksen yleisön 
saataviin direktiivin 2001/29/EY 
3 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

(a) välittämällä orpoteoksen yleisölle ja
saattamalla sen yleisön saataviin 
direktiivin 2001/29/EY 3 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;

Or. de

Tarkistus 188
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei 7 artiklassa toisin säädetä, 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot eivät saa kuitenkaan käyttää 
orpoteoksia muihin tarkoituksiin kuin 
hoitaakseen yleisen edun mukaisia 

Poistetaan.
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tehtäviään, joiksi katsotaan erityisesti 
niiden kokoelmissa olevien teosten 
säilyttäminen, restaurointi ja asettaminen 
saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön.

Or. de

Tarkistus 189
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei 7 artiklassa toisin säädetä, 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot eivät saa kuitenkaan käyttää 
orpoteoksia muihin tarkoituksiin kuin 
hoitaakseen yleisen edun mukaisia 
tehtäviään, joiksi katsotaan erityisesti 
niiden kokoelmissa olevien teosten 
säilyttäminen, restaurointi ja asettaminen 
saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön.

2. Jollei 7 artiklassa toisin säädetä, 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot eivät saa kuitenkaan käyttää 
orpoteoksia muihin tarkoituksiin kuin 
hoitaakseen yleisen edun mukaisia 
tehtäviään, joiksi katsotaan erityisesti 
niiden kokoelmissa olevien teosten 
säilyttäminen, restaurointi ja asettaminen 
saataville opetus- ja tutkimuskäyttöön.

Or. fr

Tarkistus 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei 7 artiklassa toisin säädetä, 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot eivät saa kuitenkaan käyttää 
orpoteoksia muihin tarkoituksiin kuin 
hoitaakseen yleisen edun mukaisia 
tehtäviään, joiksi katsotaan erityisesti 
niiden kokoelmissa olevien teosten 
säilyttäminen, restaurointi ja asettaminen 
saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön.

2. Jollei 7 artiklassa toisin säädetä, 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot eivät saa kuitenkaan käyttää 
orpoteoksia muihin tarkoituksiin kuin 
hoitaakseen yleisen edun mukaisia 
tehtäviään, joiksi katsotaan erityisesti 
niiden kokoelmissa olevien teosten 
säilyttäminen ja restaurointi ja teosten
asettaminen saataville kulttuuri- ja 
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opetuskäyttöön sekä 
tutkimustarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 191
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot saavat valita oikeuksien 
hallintamenetelmän, esimerkiksi 
laajennetun kollektiivisen lisensoinnin.

Or. en

Tarkistus 192
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei rajoita edellä 
tarkoitettujen organisaatioiden 
sopimusvapautta, jota ne käyttävät yleisen 
edun mukaisten tehtäviensä hoitamisessa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 193
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei rajoita edellä 
tarkoitettujen organisaatioiden 
sopimusvapautta, jota ne käyttävät yleisen 
edun mukaisten tehtäviensä hoitamisessa.

3. Tämä direktiivi ei rajoita yleisen edun 
mukaisten tehtävien hoitamista 
orpoteosten digitointiin ja levitykseen 
annettavan kansallisen julkisen 
rahoituksen turvin.

Or. fr

Tarkistus 194
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttäessään orpoteoksia 1 kohdan 
mukaisesti 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut organisaatiot pitävät kirjaa 
tekemistään riittävistä oikeuksien 
selvityksistä ja ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 195
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän direktiivin täysimääräisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
yleisradio-organisaatioiden pitää saada 
käyttää tässä direktiivissä säädetyin 
ehdoin orpoteoksiksi tunnustettuja teoksia 
tavanomaisen toimintansa puitteissa.
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Or. fr

Tarkistus 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän direktiivin mukaisessa 
orpoteosten käytössä on otettava 
täysimääräisesti huomioon 
oikeudenhaltijoiden moraaliset oikeudet. 
Orpoteoksen oikeudenhaltijan nimi 
mainitaan aina teoksen käytön 
yhteydessä, jos oikeudenhaltija on 
määritetty muttei paikannettu.

Or. en

Tarkistus 197
Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden olemassa olevia 
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja 
kollektiivisia lupia.

Or. it

Tarkistus 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset

Or. en

Tarkistus 199
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset

Or. de

Tarkistus 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille organisaatioille 
luvan käyttää orpoteoksia muihin kuin 
6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin edellyttäen, että

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 201
Petra Kammerevert
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille organisaatioille 
luvan käyttää orpoteoksia muihin kuin 
6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin edellyttäen, että

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 202
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille organisaatioille 
luvan käyttää orpoteoksia muihin kuin 
6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin edellyttäen, että

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille organisaatioille 
luvan käyttää orpoteoksia muihin kuin 
6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin, jos tällainen käyttö on 
sopusoinnussa niiden julkisen palvelun 
tehtävän kanssa, edellyttäen, että

Or. fr

Tarkistus 203
Iosif Matula

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille organisaatioille 
luvan käyttää orpoteoksia muihin kuin 
6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin edellyttäen, että

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille organisaatioille 
luvan käyttää orpoteoksia kohtuullista 
kiinteää korvausta vastaan muihin kuin 
6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
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tarkoituksiin edellyttäen, että

Or. ro

Tarkistus 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään 
riittävistä oikeuksien selvityksistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 205
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään 
riittävistä oikeuksien selvityksistä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) organisaatiot ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 207
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) organisaatiot ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 208
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) organisaatiot ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä;

(2) organisaatiot ylläpitävät 
käyttäjäystävällistä ja kattavaa julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä;

Or. el

Tarkistus 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) orpoteoksen oikeudenhaltijan nimi 
mainitaan aina teoksen käytön 
yhteydessä, jos oikeudenhaltija on 
määritetty muttei paikannettu;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 210
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) orpoteoksen oikeudenhaltijan nimi 
mainitaan aina teoksen käytön 
yhteydessä, jos oikeudenhaltija on 
määritetty muttei paikannettu;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot maksavat teoksen käytöstä 
korvauksen niille oikeudenhaltijoille, 
jotka lopettavat teoksen aseman 
orpoteoksena 5 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 212
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(4) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot maksavat teoksen käytöstä 
korvauksen niille oikeudenhaltijoille, 
jotka lopettavat teoksen aseman 
orpoteoksena 5 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 213
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot maksavat teoksen käytöstä 
korvauksen niille oikeudenhaltijoille, jotka 
lopettavat teoksen aseman orpoteoksena 
5 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

4. 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot maksavat teoksen käytöstä 
jälkikäteen korvauksen niille 
oikeudenhaltijoille, jotka lopettavat 
teoksen aseman orpoteoksena 5 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;

Or. hu

Tarkistus 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) oikeudenhaltijoilla on oikeus vaatia 
edellä 4 kohdassa tarkoitettu korvaus 
jäsenvaltioiden asettamassa määräajassa, 
joka on vähintään viisi vuotta 
vaatimukseen johtaneen tapahtuman 
päivämäärästä.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 215
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) oikeudenhaltijoilla on oikeus vaatia 
edellä 4 kohdassa tarkoitettu korvaus 
jäsenvaltioiden asettamassa määräajassa, 
joka on vähintään viisi vuotta 
vaatimukseen johtaneen tapahtuman 
päivämäärästä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat määrittää, miten 
1 kohdassa tarkoitettu lupa annetaan, ja 
päättää itse edellä 1 kohdan 5 alakohdan 
mukaisesti asetetun määräajan 
päättymisen jälkeen vaatimatta jääneiden 
tulojen käytöstä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 217
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat määrittää, miten 
1 kohdassa tarkoitettu lupa annetaan, ja 
päättää itse edellä 1 kohdan 5 alakohdan 
mukaisesti asetetun määräajan 
päättymisen jälkeen vaatimatta jääneiden 
tulojen käytöstä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 218
Iosif Matula

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat määrittää, miten 
1 kohdassa tarkoitettu lupa annetaan, ja 
päättää itse edellä 1 kohdan 5 alakohdan 
mukaisesti asetetun määräajan päättymisen 
jälkeen vaatimatta jääneiden tulojen 
käytöstä..

2. Jäsenvaltiot voivat määrittää, miten 
1 kohdassa tarkoitettu lupa annetaan, ja 
päättää itse edellä 1 kohdan 5 alakohdan 
mukaisesti asetetun määräajan päättymisen 
jälkeen vaatimatta jääneiden tulojen 
käytöstä. Etusijalle on asetettava julkiset 
laitokset, jotka rahoittavat jäsenvaltioissa 
kulttuurihankkeita.

Or. ro

Tarkistus 219
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Oikeuksien laajennetun yhteishallinnan 

mahdollisuus
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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yhteisvalvontajärjestöjen ja suurten 
toimijoiden, kuten lähetystoiminnan 
harjoittajien, kollektiiviset oikeudet 
yleisölle välittämiseen, myös direktiivin 
2001/29/EY 3 artiklassa tarkoitettuun 
yleisön saataviin saattamiseen, voidaan 
tiettyjen teosluokkien tai tekijänoikeuden 
suojaamien teosten osalta ulottaa 
koskemaan saman teosluokan tekijöitä ja 
lähioikeuksien haltijoita, joita ei edusta 
yhteisvalvontajärjestö, riippumatta siitä, 
onko teos 2 artiklassa tarkoitettu orpoteos, 
jos
(a) oikeudenhaltijalla, jota ei edusta 
yhteisvalvontajärjestö, on milloin tahansa 
oikeus vastustaa kollektiivista 
hallinnointia ja hallinnoida oikeuksiaan 
itse ja
(b) tällaista yhteisvalvontajärjestöjen ja 
suurten toimijoiden välistä sopimusta 
sovelletaan ainoastaan tuotantoihin, jotka 
on julkaistu ensi kerran siinä 
jäsenvaltiossa, jossa suurella toimijalla on 
kotipaikka.
2. Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta 
elokuvatuotantoihin.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin kun oikeuksien kollektiivinen 
luovutus toteutetaan 1 kohdan mukaisesti, 
asiasta vastaava yhteishallintajärjestö 
pitää julkisesti saatavilla olevaa rekisteriä 
oikeudenhaltijoista, joita ei voida joko 
määrittää tai paikantaa.

Or. de

Tarkistus 220
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
7 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Käytön ja korvausten dokumentointi ja 

kirjanpito
1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että orpoteosten tai orpoteosten osien 
riittävä selvittäminen dokumentoidaan 
julkisesti. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi 
yhdessä komission kanssa luotava koko 
unionille yhtenäiset 
vähimmäisvaatimukset ja pyrittävä 
luomaan keskustietopankki ja käyttämään 
sitä.
2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että orpoteosten tai orpoteosten osien 
käytöstä pidetään julkisesti kirjaa. Tätä 
varten jäsenvaltioiden olisi yhdessä 
komission kanssa luotava koko unionille 
yhtenäiset vähimmäisvaatimukset ja 
pyrittävä luomaan keskustietopankki ja 
käyttämään sitä.
3. Kun käytetään orpoteoksia tai 
orpoteosten osia, joiden tekijät tai 
lähioikeuksien haltijat on määritetty 
mutta ei paikannettu, on ilmoitettava 
näiden nimet.
4. Tekijöille tai lähioikeuksien haltijoille, 
jotka lopettavat teoksen aseman 
orpoteoksena 5 artiklan mukaisesti, on 
maksettava korvaus jo tapahtuneesta 
käytöstä. Heillä on oikeus vaatia korvaus 
jäsenvaltioiden asettamassa määräajassa, 
joka on vähintään viisi vuotta 
vaatimukseen johtaneen tapahtuman 
päivämäärästä. Jos 3 artiklassa tarkoitettu 
yhteisvalvontajärjestö oli edunvalvojana 
oikeutettu keräämään korvaukset, 
korvausvaatimus on osoitettava 
yhteisvalvontajärjestölle.
5. Yhteisvalvontajärjestöissä vapautuvat 
tulot, jotka ovat vaatimatta 4 kohdan 
mukaisesti asetetun määräajan 
päättymisen jälkeen, ohjataan käyttöön, 
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johon yhteisvalvontajärjestöt muutenkin 
käyttäisivät tällaiset tulot. Jäsenvaltiot 
voivat säätää, että tulot käytetään 
oikeuksien selvityskulujen kattamiseen tai 
oikeuksien selvitykseen tarvittavien 
tietokantojen ylläpito- ja hoitokulujen 
kattamiseen.

Or. de

Tarkistus 221
Zoltán Bagó

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta 
säännöksiin, jotka koskevat erityisesti 
patentteja, tavaramerkkejä, malleja, 
hyödyllisyysmalleja, puolijohdetuotteiden 
piirimalleja, typografisia merkkejä, 
ehdollista pääsyä, yleisradiopalvelujen 
pääsyä kaapeliverkkoihin, 
kansallisaarteiden suojaa, aineistojen 
tallentamis- tai luovuttamisvaatimuksia, 
kilpailun rajoituksia ja vilpillistä kilpailua 
koskevaa oikeutta, liikesalaisuutta, 
turvallisuutta, luottamuksellisuutta, 
tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa, 
julkisten asiakirjojen saatavuutta tai 
sopimusoikeutta.

Tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta 
säännöksiin, jotka koskevat erityisesti 
patentteja, tavaramerkkejä, malleja, 
hyödyllisyysmalleja, puolijohdetuotteiden 
piirimalleja, typografisia merkkejä, 
ehdollista pääsyä, yleisradiopalvelujen 
pääsyä kaapeliverkkoihin, 
kansallisaarteiden suojaa, aineistojen 
tallentamis- tai luovuttamisvaatimuksia, 
kilpailun rajoituksia ja vilpillistä kilpailua 
koskevaa oikeutta, valtiosalaisuutta,
liikesalaisuutta, turvallisuutta, 
luottamuksellisuutta, tietosuojaa ja 
yksityisyyden suojaa, henkilöllisyyteen 
liittyvien oikeuksien suojaa, julkisten 
asiakirjojen saatavuutta tai 
sopimusoikeutta.

Or. hu

Tarkistus 222
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Tätä direktiiviä sovelletaan 
tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevien 
unionin säädösten ja kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti rajoittamatta 
teosten ja muiden suojattujen kohteiden 
oikeuksien hallinnasta annettuja 
säännöksiä, erityisesti säännöksiä 
kollektiivisesta lisensoinnista, 
oikeudenhaltijoiden edustusta tai 
oikeuksien siirtoa koskevista 
oikeusolettamista ja kollektiivisista 
pakkolisensseistä tai näiden yhdistelmistä, 
riippumatta siitä, ovatko teokset tai muut 
suojatut kohteet 2 artiklassa tarkoitettuja 
orpoteoksia. Jos tällaisia säännöksiä on 
tai otetaan käyttöön, muiden 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
edunsaajilla on oikeudellinen suoja, kun 
ne käyttävät teoksia tai muita suojattuja 
kohteita, joiden käyttöön tarvitaan näiden 
säännösten mukaisesti lupa.

Or. fr

Tarkistus 223
Petra Kammerevert

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden nykyisiin tai tuleviin 
säännöksiin, jotka koskevat 
tekijänoikeuden ja muiden lähioikeuksien 
suojaamia kohteita, erityisesti oikeuksien 
kollektiivisia lisensointijärjestelmiä, 
oikeudenhaltijoiden edustusta tai 
oikeuksien siirtoa koskevia 
oikeusolettamia ja pakollisia lakisääteisiä 
oikeudenhallintajärjestelmiä tai näiden 
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yhdistelmiä.

Or. de

Tarkistus 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Ennalta ehkäisevät toimet

Jäsenvaltioiden on yhdessä eri osapuolten 
kanssa edistettävä kaikkia ennalta 
ehkäiseviä toimia, joilla on mahdollista 
rajoittaa orpoteosten esiintymistä ja 
vähentää niiden määrää.

Or. en

Tarkistus 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Ajallinen soveltaminen

1. Tämän direktiivin säännöksiä 
sovelletaan kaikkiin 1 artiklassa 
tarkoitettuihin teoksiin, joita 
jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädäntö 
suojelee [päivänä, jona direktiivi on 
saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä].
2. Tämän direktiivin soveltaminen ei 
vaikuta ennen [päivää, jona direktiivi on 
saatettava osaksi kansallista 
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lainsäädäntöä] toteutettuihin toimiin eikä 
ennen mainittua päivää hankittuihin 
oikeuksiin.

Or. en

Tarkistus 226
Marek Henryk Migalski

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin säännöksiä 
sovelletaan kaikkiin 1 artiklassa 
tarkoitettuihin teoksiin, joita 
jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädäntö 
suojelee [päivänä, jona direktiivi on 
saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä].

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 227
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kunkin maan kustantajaliitto, 
kirjailijaliitto ja toimittajaliitto;

(a) kunkin maan kustantajat ja
kustantajaliitto, kirjailijaliitto ja 
toimittajaliitto;

Or. en

Perustelu

Tähän luokkaan olisi sisällytettävä myös yksittäiset kustantajat.
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Tarkistus 228
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kustantamo.

Or. en

Tarkistus 229
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(5) elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden kokoelmiin 
sisältyvien audiovisuaalisten teosten osalta:

(5) elokuva-arkistojen ja lähetystoiminnan 
harjoittajien kokoelmiin sisältyvien 
audiovisuaalisten teosten osalta:

Or. fr

Tarkistus 230
Helga Trüpel

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) ammatilliset yhdistykset 
jäsenvaltioissa.

Or. de


