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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionilla on äärimmäisen rikas kulttuuriperintö. Suuri osa tästä perinnöstä on 
kuitenkin käyttämättömänä jäsenvaltioiden arkistoissa ja kirjastoissa unionin kansalaisten 
ulottumattomissa. Euroopan kulttuurin monimuotoisuuden säilyttämiseksi onkin 
välttämätöntä asettaa tällaiset teokset saataville yli rajojen.

Nykyisin unionin jäsenvaltiot voivat ainoastaan omalla alueellaan digitoida teoksia, joiden 
oikeudenhaltijoita ei voida määrittää. Uusi säädös mahdollistaa tulevaisuudessa orpoteosten 
käyttämisen sähköisesti kaikkialla unionin alueella.

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä 
sallituista käyttötarkoituksista luo perustan sellaisten tekijänoikeuksien suojaamien kirjojen, 
sanomalehtien, aikakauslehtien, elokuvien, musiikkikappaleiden, televisio-ohjelmien jne. 
käytölle, joiden oikeudenhaltijaa ei voida määrittää.

Valmistelija haluaa korostaa seuraavia asioita:

Tavoite:

Jos teos katsotaan orpoteokseksi, se voidaan digitoida ja asettaa näin yleisön saataville 
unionissa.

Teosten julkaiseminen verkossa tai muiden levityskanavien kautta edistää merkittävästi 
Euroopan kulttuuriperintöä ja saattaa sen kaikkien ulottuville. Tämä ei hyödytä ainoastaan 
museoita, kirjastoja, yleisradioyhtiöitä, arkistoja, yliopistoja ja muita vastaavia sivistys- ja 
tiedelaitoksia. Myös yksityishenkilöt hyötyvät suuresti orpoteosten digitoinnista.

Orpoteosten digitointi on tärkeä osa Euroopan unionin kulttuuriperinnön vaalimista, koska 
direktiivi antaa jäsenvaltioiden kansalaisille mahdollisuuden orpoteosten lailliseen käyttöön 
yli rajojen. 

Vaatimukset:

Teosta on pidettävä orpoteoksena, kunnes sen oikeudenhaltijat ovat täysin paikannettavissa. 
On kuitenkin varmistettava, että tunnetun oikeudenhaltijan oikeuksia ei loukata.

Jotta voidaan todeta, onko kyse orpoteoksesta, on tehtävä huolellinen selvitys. Asia on 
selvitettävä perusteellisesti käyttäen parhaita mahdollisia teknisiä ja tieteellisiä 
tutkimustapoja.

Yleisradioyhtiöillä on yleensä erittäin kiireellisiä ajankohtaisia asioita tutkittavinaan, eikä 
niillä olisi aikaa riittäviin selvityksiin. Pienillä museoilla, arkistoilla ja laitoksilla ei aina ole 
tarvittavaa henkilökuntaa tai muita resursseja, eikä niillä näin ollen olisi useinkaan 
mahdollisuuksia perusteellisiin selvityksiin.

Siksi on ehdottoman välttämätöntä, että yhteisvalvontajärjestöt osallistuvat toimintaan. Niillä 
on oltava oikeus huolelliseen selvitystyöhön aina silloin, kun arkisto, museo, yleisradioyhtiö 
tai muu vastaava taho ei pysty siihen.
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Yhteisvalvontajärjestöillä on toinenkin tarkoitus: Jos teoksella on useampia 
oikeudenhaltijoita, yhteisvalvontajärjestö toimii sellaisen oikeudenhaltijan edunvalvojana, 
jota ei voida paikantaa. Esimerkiksi television ohjelmatuotannossa on usein 50–100 
oikeudenhaltijaa, joiden kaikkien paikantaminen on harvoin mahdollista. 

Europeanan kaltaiset sähköiset kirjastot ja muut suuret eurooppalaiset digitointihankkeet 
tarvitsevat koko EU:n kattavia käyttömahdollisuuksia. Siksi tarvitaan yhtenäistä ratkaisua, 
joka koskee kaikkia jäsenvaltioiden alueita. 

Orpoteoksia koskevien selvitysten ja niiden digitoinnin ja julkaiseminen on aina tapahduttava 
uusimman tekniikan ja tiedon mukaisesti. Sen vuoksi direktiivin on annettava mahdollisuus 
käyttää tulevaisuudessakin uusimpia menetelmiä. Jäsenvaltioissa onkin tässä tarkoituksessa 
käytettävä tehokkaasti hyväksi parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Unionin on otettava kulttuuriin 
liittyvät näkökohdat huomioon muiden 
perussopimusten määräysten mukaisessa 
toiminnassaan, erityisesti kulttuuriensa 
monimuotoisuuden vaalimiseksi ja 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta voidaan edistää ja 
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suojella myös tarjoamalla kaikkialla 
unionin alueella mahdollisuus käyttää 
sähköisesti yli rajojen kirjastoissa, 
oppilaitoksissa, arkistoissa ja museoissa 
sekä julkisen palvelun yleisradio-
organisaatioiden arkistoissa olevia 
orpoteoksia.

Or. en

Tarkistus 3
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) Jäsenvaltioiden kirjastot, museot, 
arkistot, oppilaitokset, elokuva-arkistot ja 
julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot 
ovat käynnistäneet kokoelmiensa tai 
arkistojensa laajamittaisen digitoinnin 
Euroopan digitaalisten kirjastojen 
luomiseksi. 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. en

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja (4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja 
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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.

lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut 
yksinoikeudet valmistaa teoksestaan 
kappale ja välittää se yleisölle, teosten 
digitointi ja asettaminen saataville 
edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta.

Or. en

Tarkistus 5
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 välittämiseen 
yleisölle ei voida saada.

Or. en

Tarkistus 6
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 yleisradio-organisaatioille 
voidaan varmistaa sisämarkkinoilla 
orpoteosten käyttöön liittyvä 
oikeusvarmuus, tarvitaan erityisesti 
yhteinen tapa määrittää orpoteoksen asema 
ja orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset.

Or. en
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Tarkistus 7
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. en

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) On tärkeää estää uusien orpoteosten 
syntyminen tulevaisuudessa, koska 
luovien sisältöjen sähköinen tuotanto ja 
levitys lisääntyvät digitaaliaikana 
jatkuvasti. On ilmaistava selvästi, kuinka 
oikeudenhaltijat voidaan määrittää ja 
paikantaa, ja edellytettävä erityistä 
rekisteröitymistä oikeuksien 
täysimääräisen käytön ehtona. Myös 
oikeuksien hankkimista varten on luotava 
asianmukaiset puitteet. Oikeudellisissa 
toimintapuitteissa on oltava väljyyttä 
teknisen kehityksen varalta ja riittävästi 
joustavuutta, jotta voidaan ottaa 
huomioon oikeudenhaltijoiden väliset 
tulevat sopimukset.
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Or. en

Tarkistus 9
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 
elokuvateosten ja ääni- tai 
audiovisuaalisiin teoksiin sisältyvien 
teosten olisi tämän direktiivin 
soveltamiseksi katsottava sisältävän 
teokset, jotka kyseiset organisaatiot ovat 
tilanneet yksinomaiseen käyttöönsä.

Or. en

Tarkistus 10
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. en

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen oikeuksien selvitys. 

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

oikeudenhaltijoista. Jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus säätää, että tämän 
huolellisen selvityksen voivat suorittaa 
joko tässä direktiivissä tarkoitetut 
organisaatiot tai muut organisaatiot, 
etenkin toimivaltaiset 
yhteisvalvontajärjestöt.

Or. en

Tarkistus 12
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 
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 tässä direktiivissä tarkoitettujen 
organisaatioiden, etenkin toimivaltaisten 
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. en
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Tarkistus 13
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

Tarkistus 14
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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 15
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. en
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Tarkistus 16
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 
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 
kulttuurilaitoksia tai -palveluja, jotka ovat 
eniten tuen tarpeessa tai jotka 
mahdollisesti tuottaisivat eniten hyötyä 
kulttuurisesti.

Or. en

Tarkistus 17
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. en
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Tarkistus 18
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 tai ääni- tai 
audiovisuaalisiin teoksiin sisältyviä
teoksia, jotka yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ja jotka sisältyvät niiden 
arkistoihin.

Or. en

Tarkistus 19
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 voida paikantaa
sen jälkeen, kun oikeudenhaltijan riittävä 
oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 3 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 20
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 
oikeudenhaltija tai jos siihen sisältyy 
muita teoksia tai suojattua aineistoa ja jos 
vähintään yhtä oikeudenhaltijaa ei ole 
sekä määritetty että paikannettu, teos 
katsotaan tässä direktiivissä tarkoitetuksi
orpoteokseksi. Tunnetun tai määritetyn 
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oikeudenhaltijan oikeuksiin ei vaikuteta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot tai etenkin toimivaltaiset 
yhteisvalvontajärjestöt tekevät huolellisen 
selvityksen määrittääkseen tai 
paikantaakseen teoksen muut 
oikeudenhaltijat.

Or. en

Tarkistus 21
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 toimivaltaisten 
yhteisvalvontajärjestöjen on varmistettava, 
että kustakin teoksesta tehdään riittävä 
oikeuksien selvitys tutustumalla kyseisen 
teosluokan osalta tarkoituksenmukaisiin 
lähteisiin.

Or. en

Tarkistus 22
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. Huolellinen selvitys on tehtävä vain 
siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran 
julkaistiin tai yleisradioitiin ennen sen 
käyttöä.

Or. en
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Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimivaltaisten 
yhteisvalvontajärjestöjen on toimittava 
niiden oikeudenhaltijoiden puolesta, joita 
huolellisen selvityksen jälkeenkään ei 
voida paikantaa.

Or. en

Tarkistus 24
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.

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

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos orpoteoksella on useampi kuin 
yksi oikeudenhaltija tai jos siihen sisältyy 
muita teoksia tai suojattua aineistoa, sen 
asema orpoteoksena voidaan lopettaa 
ainoastaan, jos kaikki oikeudenhaltijat on 
määritetty ja paikannettu 2 artiklan 2 
kohdan mukaisesti. 
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Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Korvauksen maksaminen 

oikeudenhaltijoille
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot maksavat korvauksen 
teoksen käytöstä niille oikeudenhaltijoille, 
jotka lopettavat teoksen aseman 
orpoteoksena 5 artiklan 1 a kohdan 
mukaisesti. Oikeudenhaltijoilla 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 oikeudenhaltijoille 
kuuluvat korvaukset, korvausvaatimus on 
osoitettava yhteisvalvontajärjestölle. 

Or. en

Tarkistus 27
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. en
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Tarkistus 28
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. Edellä 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.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos orpoteoksen yksi tai useampi 
oikeudenhaltija on määritetty muttei 
paikannettu, sen oikeudenhaltijan nimi 
tai oikeudenhaltijoiden nimet mainitaan 
aina teoksen käytön yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset

Or. en
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(Katso kaikki muut 7 artiklaa koskevat tarkistukset.)

Tarkistus 31
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 32
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 33
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) organisaatiot ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 34
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. en

Tarkistus 35
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 36
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. en
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Tarkistus 37
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


