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Tarkistus 16
Phil Prendergast

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 
yleisradio-organisaatiot ovat käynnistäneet 
kokoelmiensa tai arkistojensa 
laajamittaisen digitoinnin Euroopan 
digitaalisten kirjastojen luomiseksi. 
Jäsenvaltioiden kirjastot, museot, arkistot, 
oppilaitokset, elokuva-arkistot ja 
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.

Or. en

Tarkistus 17
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

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 

(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 
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keskeisistä toimista, jotka määritetään 
Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena 
kuin se vahvistetaan komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Euroopan digitaalistrategia".

keskeisistä toimista, jotka määritetään 
Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena 
kuin se vahvistetaan komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Euroopan digitaalistrategia".
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. en

Tarkistus 18
Ashley Fox

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 19
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, (3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, 
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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".

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 20
Zuzana Roithová

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".

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. en

Tarkistus 21
Ashley Fox
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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 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 tekijän etukäteistä 
suostumusta.

Or. en

Tarkistus 22
Phil Prendergast

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 tekijän etukäteistä 
suostumusta.

Or. en
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Tarkistus 23
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tekijänoikeus on luovien alojen 
taloudellinen perusta, koska se edistää 
innovointia, luomista, investointeja ja 
tuotantoja. Näin ollen laajamittainen 
digitointi ja teosten laajamittainen 
levittäminen edistää Euroopan 
kulttuuriperinnön suojelua. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 1.

Tarkistus 24
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tekijänoikeus on tärkeä väline, joka 
varmistaa luovien alojen työstä 
palkitsemisen.

Or. nl

Tarkistus 25
Phil Prendergast

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

Or. en

Tarkistus 26
Phil Prendergast

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) 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.

Or. en

Tarkistus 27
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. cs

Tarkistus 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Musiikkiteokset, kuten 1 artiklan 
2 kohdan 2 ja 3 alakohdassa 
tarkoitettuihin elokuvateoksiin ja ääni- tai 
audiovisuaalisiin teoksiin sisältyvät 
musiikkiteokset, olisi jätettävä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 29
Zuzana Roithová

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) Tätä direktiiviä olisi sovellettava vain 
teoksiin, jotka on julkaistu tai yleisradioitu 
ensimmäisen kerran EU:n jäsenvaltiossa.
Komission olisi tutkittava tapauksia, 
joissa jäsenvaltion toimija on tuottanut ja 
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levittänyt teosta, joka ensimmäiseksi on 
julkaistu Euroopan unionin 
ulkopuolisessa valtiossa.

Or. en

Perustelu

Komission olisi edistettävä niiden ongelmallisten tapausten tutkimista, joissa teos on tuotettu 
EU:n alueella ja jotka ovat tarkoitettuja jakeluun Euroopan unionin alueella, mutta jotka on 
kustannusten säästämiseksi julkaistu kolmannessa valtiossa. British Libraryn osalta 
erityisenä ongelmana on se, että 30 prosenttia kirjoista on painettu Intiassa.

Tarkistus 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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
selvitys. Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus säätää, että tämän oikeuksien 
selvityksen voivat suorittaa joko tässä 
direktiivissä tarkoitetut organisaatiot tai 
muut organisaatiot. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen organisaatioiden olisi 
edelleen oltava vastuussa huolellisesta 
oikeuksien selvityksestä. Jäsenvaltioiden 
olisi nimettävä toimijat, jotka ovat 
valtuutettuja todistamaan, että riittävät 
selvitykset on toteutettu asianmukaisesti 
ja vilpittömässä mielessä.

Or. en

Tarkistus 31
Ashley Fox
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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
selvitys. Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus säätää, että tämän oikeuksien 
selvityksen voivat suorittaa joko tässä 
direktiivissä tarkoitetut organisaatiot tai 
muut organisaatiot.

Or. en

Tarkistus 32
Phil Prendergast

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
selvitys. Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus säätää, että tämän oikeuksien 
selvityksen voivat suorittaa joko tässä 
direktiivissä tarkoitetut organisaatiot tai 
muut organisaatiot.

Or. en

Tarkistus 33
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää (12) Ennen kuin teosta voidaan pitää 
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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.

orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja 
riittävän huolellinen oikeuksien selvitys 
tavalla, josta päättävät ensimmäisen 
julkaisujäsenvaltion tekijät ja kustantajat 
tai heidän edustajansa. Jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus säätää, että tämän 
oikeuksien selvityksen voivat suorittaa 
joko tässä direktiivissä tarkoitetut 
organisaatiot tai muut organisaatiot.

Or. en

Tarkistus 34
Zuzana Roithová

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
selvitys. Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus säätää, että tämän oikeuksien 
selvityksen voivat suorittaa joko tässä 
direktiivissä tarkoitetut organisaatiot tai 
muut organisaatiot. Viimeksi mainitussa 
tapauksissa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen organisaatioiden olisi 
edelleen oltava vastuussa huolellisesta 
oikeuksien selvityksestä. 

Or. en

Tarkistus 35
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tekijänoikeuden korkeatasoisen (13) Tekijänoikeuden korkeatasoisen 
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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.

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 
selkeissä ja käyttäjäystävällisissä 
puitteissa siten, että nämä tietokannat 
voivat olla yhteydessä toisiinsa ja 
yhteentoimivia eri jäsenvaltioiden välillä 
yleiseurooppalaisella tasolla sekä siten, 
että tietokantoihin on pääsy yhden 
yhteyspisteen kautta.

Or. en

Tarkistus 36
Toine Manders

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 

(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. 
Päällekkäisten hakutoimien välttämiseksi 
riittävä oikeuksien selvitys olisi tehtävä 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi 
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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.

kerran julkaistiin, yleisradioitiin tai 
välitettiin yleisölle. Jottei kallista 
digitointia tehtäisi kahteen kertaan ja jotta 
voidaan selvittää, onko teokselle 
myönnetty orpoteoksen asema toisessa 
jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
varmistettava, että niiden alueella 
suoritetun huolellisen oikeuksien 
selvityksen tulokset ja orpoteosten käyttö 
tässä direktiivissä tarkoitettujen 
organisaatioiden toimesta kirjataan 
julkisesti käytettävissä olevaan 
tietokantaan. Niin pitkälti kuin se vain on 
mahdollista, julkisesti ja maksutta
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 
yhteentoimivasti ja että tietokantoihin on 
pääsy yhden yhteyspisteen kautta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 3.

Tarkistus 37
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jotta voidaan edistää niiden 
julkisesti maksutta käytettävissä olevien 
tietokantojen rajat ylittävää käyttöä, jotka 
sisältävät hakutuloksia ja joihin kirjataan 
orpoteosten käyttö, on pidettävä 
asianmukaisena sitä, että jäsenvaltiot 
ilmoittavat komissiolle oman 
jäsenvaltionsa tietokantojen verkko-
osoitteen ja että komissio toimittaa 
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mainitut tiedot muille jäsenvaltioille. Olisi 
määritettävä käytännön järjestelyt, jotka 
sallivat kuulemisen verkossa ja 
mainittujen tietokantojen 
yhteenliittämisen tietokantoihin suuren 
yleisön käytössä olevan yhteisen 
eurooppalaisen sähköisen 
etäpalvelupisteen kautta, sekä edistävät 
pääsyä niihin sisältyviin tietoihin 
erityisesti konekäännösten kaltaisten 
teknisten välineiden avulla kielimuurien 
ylittämisen helpottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan edistää tietokantoihin pääsyä tai riittävän oikeuksien selvityksen tuloksia ja 
erityisesti rajatylittävää orpoteosten käyttöä, jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä 
komission kanssa.

Tarkistus 38
Ashley Fox

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 39
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
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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) Luovan alan teoksilla 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 40
Ashley Fox

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 hakutoimien 
välttämiseksi riittävä oikeuksien selvitys 
olisi tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa 
teos ensi kerran julkaistiin, yleisradioitiin, 
tai tarvittaessa valtiossa, johon teos eniten 
liittyy. 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. en

Perustelu

Tarkistus koskee direktiivin soveltamisalaan liitettäviä julkaisemattomia/yleisradioimattomia 
teoksia tapauksissa, joissa teos julkaistiin ensimmäisen kerran EU:n ulkopuolisessa maassa 
(Ison-Britannian tapauksessa Intiassa), sekä tapauksia, joissa teoksen ensimmäinen 
julkaisuvaltio on tuntematon.

Tarkistus 41
Zuzana Roithová
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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 vain siinä jäsenvaltiossa, jossa 
teos ensi kerran julkaistiin tai 
yleisradioitiin. Hyvässä uskossa tehty 
riittävän huolellinen oikeuksien selvitys 
ensimmäisen julkaisemisen tai 
yleisradioimisen jäsenvaltiossa saattaa 
joissakin tapauksissa johtaa uusiin 
tiedonhakupyyntöihin muissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus selventää entisestään riittävän huolellisen oikeuksien selvityksen 
suuntaamista. 

Tarkistus 42
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Direktiivin soveltamisalaan olisi 
sisällytettävä myös teokset ja teoksiin 
sisältyvät muut suojatut kohteet, jotka on 
ensimmäiseksi julkaistu tai yleisradioitu 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 43
Ashley Fox
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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

Tarkistus 44
Phil Prendergast

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

Tarkistus 45
Zuzana Roithová

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 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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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. cs

Tarkistus 46
Zuzana Roithová

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. Näiden 
sopimusten piiriin ei pitäisi sisällyttää 
rajoituksia, jotka koskevat tapaa, jolla 
kirjastot, oppilaitokset, museot, arkistot, 
elokuva-arkistot ja äänitearkistot voivat 
tämän direktiivin mukaisesti käyttää 
orpoteoksia toteuttaessaan julkisen edun 
mukaista tehtäväänsä, erityisesti 
orpoteosten syrjimätöntä ja muulla kuin 
yksinoikeudella tapahtuvaa käyttöön 
saattamista.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus selventää sen, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet eivät saa asettaa 
julkisille instituutioille orpoteosten käyttöä koskevia rajoituksia sen jälkeen, kun orpoteokset 
on digitoitu ja saatettu yleisön saataville.

Tarkistus 47
Ashley Fox

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, mutta sopimukset 
eivät sisällä mitään töiden 
hyödyntämisoikeutta.

Or. en

Tarkistus 48
Phil Prendergast

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 

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

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

Or. en

Tarkistus 49
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Luovien alojen taloudellinen pohja 
perustuu toimien yhdistelmään, jolla 
suojataan ja edistetään nykyistä 
kulttuuriperintöä sekä korkealaatuista 
koulutusta ja valmistusta luovilla aloilla. 
Luovien alojen korkealaatuisuus 
edellyttää jäsenvaltioiden yhdenmukaisia 
toimia kaikilla mainituilla aloilla1.
1 TNO, 12.syyskuuta 2011, ‘Vormgeving 
verder op de kaart’, tutkimuksen tilaaja 
Premsela.org: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350

Or. nl

Tarkistus 50
Christel Schaldemose

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 

(20) Tämä direktiivi ei rajoita
jäsenvaltioiden olemassa olevia 
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia 
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lupia. lupia, edustus- tai siirto-
oikeusolettamuksia, pakollista 
yhteisvalvontaa eikä edellä mainittujen 
yhdistelmiä.

Or. en

Tarkistus 51
Phil Prendergast

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 oikeudellisesti
tunnustettuja järjestelyjä, jotka koskevat 
oikeuksien hallintaa, kuten laajennettuja 
kollektiivisia lupia.

Or. en

Tarkistus 52
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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.

Jäsenvaltioiden olisi myös voitava sallia 
orpoteosten käyttö tässä direktiivissä 
tarkoitettujen organisaatioiden yleisen edun 
mukaista tehtävää pidemmälle meneviin 
tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 7.
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Tarkistus 53
Phil Prendergast

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. Tällaisen korvauksen 
olisi oltava kohtuullinen ja suhteellinen ja 
siinä olisi myös 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

Tarkistus 54
Phil Prendergast

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 ja yleisradio-
organisaatioiden toimesta.

Or. en

Tarkistus 55
Ashley Fox

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 tai yleisradioitu ensi 
kerran jäsenvaltiossa tai tapauskohtaisesti 
valtiossa, johon mainittu teos läheisimmin 
liittyy, ja jotka ovat

Or. en

Perustelu

Tarkistus sisällyttää julkaisemattomat/yleisradioimattomat teokset direktiivin 
soveltamisalaan. Ensimmäinen julkaiseminen saattaa olla tuntemattomissa, ja tarkistus 
ratkaisee myös ongelman, joka johtuu siitä, että monien Isossa-Britanniassa julkaistujen 
teosten ensimmäinen julkaisumaa on Intia.

Tarkistus 56
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin, 
jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensi 
kerran jäsenvaltiossa ja jotka ovat

Or. en

Tarkistus 57
Zuzana Roithová

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Yksittäiset valokuvat ja muut kuvat 
tapauksissa, joiden osalta huolellinen 
oikeuksien selvitys on mahdollinen 
mainittujen teosten joidenkin 
tunnistustietojen (kuten valokuva-ateljeen 
leiman jne.) ansiosta ja tapauksissa, joissa 
henkilöllisyyteen liittyvät oikeudet eivät 
muodosta oikeudellista estettä ja jotka 
sisältyvät 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen organisaatioiden 
kokoelmiin tai

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus ulottaa tämän ehdotuksen soveltamisalan koskemaan vähintään niitä 
valokuvia ja muita kuvia, joiden osalta huolellinen oikeuksien selvitys voidaan toteuttaa ja 
joihin ei liity henkilöllisyyteen liittyviä oikeuksia (esimerkkeinä maisemakuvat).

Tarkistus 58
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 

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

palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
tuottaneet ja jotka sisältyvät niiden 
arkistoihin.

Or. en

Tarkistus 59
Phil Prendergast

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 kohtuullisen
riittävä oikeuksien selvitys on tehty 
vilpittömästi ja kirjattu 3 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 60
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

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 on varmistettava, että 
kustakin teoksesta tehdään riittävä 
kohtuullinen oikeuksien selvitys 
vilpittömästi tutustumalla kyseisen 
teosluokan osalta tarkoituksenmukaisiin 
lähteisiin.

Or. en
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Tarkistus 61
Ashley Fox

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 on varmistettava, että 
kustakin teoksesta tehdään riittävä 
oikeuksien selvitys tutustumalla kyseisen 
teoksen osalta tarkoituksenmukaisiin 
lähteisiin.

Or. en

Tarkistus 62
Zuzana Roithová

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 on varmistettava, että 
kustakin teoksesta tehdään riittävä 
kohtuullinen oikeuksien selvitys 
vilpittömästi tutustumalla kyseisen 
teosluokan osalta tarkoituksenmukaisiin 
lähteisiin.

Or. en

Tarkistus 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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 
yhteisymmärryksessä oikeudenhaltijoiden 
ja käyttäjien kanssa, mitkä lähteet ovat 
kunkin teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin 
sisältyvät liitteessä luetellut lähteet.

Or. en

Tarkistus 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tapauksissa, joissa huolellisen 
oikeuksien selvityksen toteuttaa muu kuin 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
organisaatio, viimeksi mainittu on 
edelleen vastuussa selvityksen 
toteuttamisesta. 

Or. en

Tarkistus 65
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tapauksissa, joissa huolellisen 
oikeuksien selvityksen toteuttaa muu kuin 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
organisaatio, viimeksi mainittu on 
edelleen vastuussa selvityksen 
toteuttamisesta. 
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Or. en

Tarkistus 66
Ashley Fox

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, tai
tapauskohtaisesti valtiossa, johon 
mainittu teos läheisimmin liittyy.

Or. en

Perustelu

Tarkistus koskee direktiivin soveltamisalaan liitettäviä julkaisemattomia/yleisradioimattomia 
teoksia tapauksissa, joissa teos julkaistiin ensimmäisen kerran EU:n ulkopuolisessa maassa 
(Ison-Britannian tapauksessa Intiassa), sekä tapauksia, joissa teoksen ensimmäinen 
julkaisuvaltio on tuntematon.

Tarkistus 67
Phil Prendergast

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. Kohtuullinen ja vilpitön huolellinen 
selvitys on tehtävä vain siinä 
jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran 
julkaistiin, yleisradioitiin tai saatettiin 
yleisön saataville muussa muodossa.

Or. en

Tarkistus 68
Zuzana Roithová
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Erityisissä tapauksissa, joissa 
jäsenvaltioiden rajat ovat muuttuneet 
aikojen kuluessa, huolellinen selvitys 
siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran 
julkaistiin, saattaa johtaa tiedonhakuun 
toisessa jäsenvaltiossa, johon teos liittyy 
läheisimmin maantieteellisten, kielellisten 
ja muiden asiaan vaikuttavien syiden 
vuoksi.

Or. en

Perustelu

Tapauksissa, joissa jäsenvaltioiden rajat ovat muuttuneet aikojen kuluessa, huolellinen 
selvitys olisi tehtävä siinä jäsenvaltiossa, johon teos liittyy läheisimmin maantieteellisten, 
kielellisten ja muiden asiaan vaikuttavien syiden vuoksi.

Tarkistus 69
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tapauksissa, joissa tiedetään, että 
elokuvateos tai audiovisuaalinen teos on 
yhteistuotantoa, huolellinen selvitys on 
toteutettava kussakin yhteistuotantoon 
osallistuneessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab
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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 nimitettävä toimijat, 
jotka ovat valtuutettuja varmistamaan, 
että riittävän oikeuksien selvitykset on 
toteutettu asianmukaisesti ja vilpittömästi, 
ja varmistettava, että niiden alueella tehdyn 
riittävän oikeuksien selvityksen tulokset 
kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan 
tietokantaan. 

Or. en

Tarkistus 71
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot, jotka valitsevat 
täytäntöönpanomenettelyn, joka sisältää 
oikeudenhaltijoiden oikeuden yksittäisiin 
palkkioihin oikeudenhaltijoiden teosten 
käytöstä, säätävät jälkikäteen huolellisen 
oikeuksien selvityksestä sekä velvoitteesta 
säätää aikamäärä orpoteosten 
oikeudenhaltijoiden oikeuksien mukaisten 
palkkioiden maksamiselle.

Or. en

Tarkistus 72
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Teos, joka katsotaan 2 artiklan mukaisesti 
orpoteokseksi yhdessä jäsenvaltiossa, on 
katsottava orpoteokseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Teos, joka katsotaan 2 artiklan mukaisesti 
orpoteokseksi yhdessä jäsenvaltiossa, on 
katsottava orpoteokseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja jäsenvaltiot tunnustavat 
täytäntöönpanon oikeellisuuden kussakin 
toisessa jäsenvaltiossa ja tunnustavat, että 
6 ja 7 artiklassa tarkoitettu kappaleiden 
valmistaminen ja saataville asettaminen 
sekä suojattujen teosten saattaminen 
käyttöön alkuperäsäädösjäsenvaltion 
ulkopuolella, ovat laillisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 73
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Teos, joka katsotaan 2 artiklan mukaisesti 
orpoteokseksi yhdessä jäsenvaltiossa, on 
katsottava orpoteokseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Teos, joka katsotaan 2 artiklan mukaisesti 
orpoteokseksi yhdessä jäsenvaltiossa, on 
katsottava orpoteokseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden oikeudellisesti 
tunnustettuja järjestelyjä, jotka koskevat 
oikeuksien hallintaa, kuten laajennettuja 
kollektiivisia lupia.

Or. en

Tarkistus 74
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla
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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 kullakin
oikeudenhaltijalla on milloin tahansa 
mahdollisuus vaatia asianmukaisten 
tekijänoikeuksien kunnioittamista asian 
vaikuttamatta kyseisen teoksen 
orpoteosasemaan suhteessa sellaisten 
oikeudenhaltijoiden oikeuksiin, joita ei 
ole tunnistettu tai paikallistettu. Teos 
menettää orpoteoksen asemansa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki 
tämän teoksen oikeudenhaltijat on 
määritetty tai paikannettu.

Or. en

Tarkistus 75
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) valmistamalla kappaleita direktiivin 
2001/29/EY 2 artiklassa tarkoitetuilla 
tavalla digitointia, saataville asettamista, 
indeksointia, luettelointia, säilyttämistä tai 
restaurointia koskeviin tarkoituksiin.

(b) valmistamalla kappaleita direktiivin 
2001/29/EY 2 artiklassa tarkoitetuilla 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 76
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) valmistamalla kappaleita direktiivin (b) valmistamalla kappaleita direktiivin 
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2001/29/EY 2 artiklassa tarkoitetuilla 
tavalla digitointia, saataville asettamista, 
indeksointia, luettelointia, säilyttämistä tai 
restaurointia koskeviin tarkoituksiin.

2001/29/EY 2 artiklassa tarkoitetuilla 
tavalla haun, digitoinnin, saataville 
asettamisen, indeksoinnin, luetteloinnin, 
säilyttämisen tai restauroinnin kaltaisiin
tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus muuttaa luettelon avoimeksi siten, että on mahdollisuus reagoida 
tietotekniikan kehittymiseen ilman, että tätä direktiiviä jouduttaisiin tarkistamaan jokaisen 
tulevaisuudessa tarjoutuvan yksittäisen hyödyllisen mahdollisuuden perusteella. 
Tarkistuksella lisätään myös johdanto-osan 1 ja 10 kappaleen mukaisesti orpoteosten haut 
niiden toimien joukkoon, joiden yhteydessä kappaleita valmistetaan.

Tarkistus 77
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) valmistamalla kappaleita direktiivin 
2001/29/EY 2 artiklassa tarkoitetuilla 
tavalla digitointia, saataville asettamista, 
indeksointia, luettelointia, säilyttämistä tai 
restaurointia koskeviin tarkoituksiin.

(b) valmistamalla kappaleita direktiivin
2001/29/EY 2 artiklassa tarkoitetuilla 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 78
Zuzana Roithová

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 

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

hoitaakseen yleisen edun mukaisia 
tehtäviään, joiksi katsotaan erityisesti 
niiden kokoelmissa olevien teosten 
säilyttäminen, restaurointi ja asettaminen 
saataville kulttuuri-, tutkimus- ja 
opetuskäyttöön.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 1 ja 10 kappaleen mukaisesti tämä tarkistus korostaa orpoteosten käytön 
avaamista myös tutkimuksen tarkoituksiin.

Tarkistus 79
Ashley Fox

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.

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 ja varmistavat, että tapauksissa, 
joissa orpoteoksen oikeuksienhaltija on 
tunnistettu mutta ei paikallistettu, 
oikeuksienhaltijan nimi mainitaan 
teoksen kaikissa käyttömuodoissa.

Or. en

Tarkistus 80
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

käyttäessään orpoteoksia 6 artiklan 
2 kohdan mukaisesti 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut organisaatiot:

(a) pitävät kirjaa tekemistään riittävistä 
oikeuksien selvityksistä;

(b) ylläpitävät julkista rekisteriä 
orpoteosten käytöstään;

(c) mainitsevat orpoteoksen 
oikeudenhaltijan nimen aina, jos 
orpoteoksen oikeudenhaltija on määritetty 
muttei paikannettu.

Or. en

Tarkistus 81
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
alueellaan olevien tietokantojen luettelon 
ja verkko-osoitteet sekä niihin 
mahdollisesti jälkikäteen tehtävät 
muutokset tapauksissa, joissa 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot 
pitävät kirjaa riittävistä oikeuksien 
selvityksistä ja tavasta, joilla jäsenvaltiot 
käyttävät orpoteoksia. Komissio välittää 
nämä tiedot kaikille jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan edistää tietokantoihin pääsyä tai riittävän oikeuksien selvityksen tuloksia ja 
erityisesti rajatylittävää orpoteosten käyttöä, jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä 
komission kanssa.
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Tarkistus 82
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltiot ja komissio ottavat 
käyttöön käytännön järjestelyt, jotta 
voidaan varmistaa, että mainitut 
tietokannat ovat käytettävissä yhteisen 
eurooppalaisen sähköisen 
etäpalvelupisteen kautta.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan edistää tietokantoihin pääsyä tai riittävän oikeuksien selvityksen tuloksia ja 
orpoteosten käyttöä, jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä komission kanssa, jotta 
mainitut tietokannat ovat käytettävissä yhteisen eurooppalaisen sähköisen etäpalvelupisteen 
kautta. 

Tarkistus 83
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Jottei kallista digitointia tehtäisi 
kahteen kertaan, jäsenvaltiot sallivat, että 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot liittävät yhteen 
tietokantansa, jotta kumpikin osapuoli voi 
käyttää vastapuolen kokoelmaan 
sisältyviä orpoteoksia.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on välttää digitoinnin päällekkäisyys tapauksissa, joissa 
asianomaisilla toimijoilla on jo kokoelmissaan kopioita orpoteoksista, jotta toimijat voivat 
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liittää yhteen mainittujen orpoteosten digitaaliset kopiot, millä vältetään ylimääräinen 
digitointi.

Tarkistus 84
Phil Prendergast

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 6 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 85
Phil Prendergast

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 86
Phil Prendergast

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

(2) organisaatiot ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 87
Phil Prendergast

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 88
Phil Prendergast

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 
oikeudenmukaisen ja suhteellisen
korvauksen niille oikeudenhaltijoille, jotka 
vaativat oikeuksiaan 5 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla. Oikeudenhaltijat ovat 
oikeutettuja vaatimaan edellä 4 kohdassa 
tarkoitettua kohtuullista ja suhteellista 
korvausta jäsenvaltioiden asettamassa 
määräajassa, joka on vähintään viisi 
vuotta vaatimukseen johtaneen 
tapahtuman päivämäärästä;
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Or. en

Tarkistus 89
Phil Prendergast

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

Tarkistus 90
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) jäsenvaltio, jossa teosta on käytetty, 
on viime kädessä vastuussa korvauksen 
maksamisesta.

Or. en

Tarkistus 91
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
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organisaatiot voivat kaupallistaa 
orpoteoksen kohtuullisella tavalla ja 
vilpittömin mielin siihen päivämäärään 
saakka, jona oikeudenhaltijan oikeus 
tulee voimaan ensimmäisen kerran. 
Siihen päivämäärään saakka 
oikeuksienhaltijalle ei makseta korvausta 
ja siihen päivämäärään saakka 
tekijänoikeus ei ole voimassa.

Or. en

Perustelu

Kaupallistaminen tuo sen edun, se rohkaisee että 1 artiklan 1 kohdassa mainittuja 
organisaatioita orpoteosten digitointiin. Se edistää oikeuksienhaltijoiden pyrkimyksiä saada 
haltuunsa omat teoksensa ja yleisö pääsee nauttimaan orpoteoksista aikaisemmassa 
vaiheessa. 

Tarkistus 92
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat valintansa 
mukaisesti käyttää voimassa olevia tai 
tulevia kansallisia järjestelyjä, joilla
edistetään orpoteosten laajamittaista 
digitointia ja sallitaan orpoteosten käyttö 
kaupallisiin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 93
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a artikla 
Ennalta ehkäisevät toimet

Jäsenvaltiot edistävät 
yhteisymmärryksessä asianomaisten 
osapuolten kanssa toimia, jotka 
ehkäisevät orpoteosten muodostumista 
tulevaisuudessa.

Or. en

Tarkistus 94
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. cs

Tarkistus 95
Christian Engström
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio seuraa jatkuvasti oikeuksia 
koskevien tietolähteiden kehitystä ja laatii 
viimeistään vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen 
vuosittain kertomuksen sen 
soveltamisalaan kuulumattomien teosten 
tai kuulumattoman muun suojatun 
aineiston, erityisesti äänitteiden sekä 
erillisten valokuvien ja muiden kuvien 
mahdollisesta sisällyttämisestä tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Komissio seuraa jatkuvasti oikeuksia 
koskevien tietolähteiden kehitystä ja laatii 
viimeistään vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen
vuosittain kertomuksen sen 
soveltamisalaan kuulumattomien muiden 
kuin 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
edunsaajien teosten ja soveltamisalaan
kuulumattoman muun suojatun aineiston, 
erityisesti äänitteiden sekä erillisten 
valokuvien ja muiden kuvien mahdollisesta 
sisällyttämisestä tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Muut edunsaajat kuin museot, kirjastot jne. ovat välttämättömiä, jotta orpoteokset ovat muun 
muassa niiden dokumenttifilmien tuottajien käytettävissä, jotka haluavat käyttää historialista 
elokuva-aineistoa, sekä kaikkien muiden kulttuurialan toimijoiden käytettävissä, jotka 
saattavat haluta käyttää hyväkseen Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä uusissa töissä. Vaikka 
tämä direktiivi edustaa hyvää alkua orpoteosten kysymysten ratkaisemisessa, se on kaukana 
täydellisestä ratkaisusta.

Tarkistus 96
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio seuraa jatkuvasti muiden kuin 
kaupallisesti saatavien teosten tilanteen 
kehittymistä ja antaa viimeistään kahden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantukosta ja sen jälkeen 
säännöllisesti kertomuksen, joka koskee 
muiden kuin kaupallisesti saatavien 
teosten digitoinnin ja laajan julkisen 
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saatavuuden edistämistä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 97
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio päivittää säännöllisesti 
(vähintään joka toinen vuosi) 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen orpotöiden 
hallinnasta vastaavien elinten luettelon.

Or. lt

Tarkistus 98
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
Liite – johdanto

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut lähteet ovat seuraavat

Tämän direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja lähteitä ovat muun muassa
seuraavat:

Or. en


