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LYHYET PERUSTELUT

Elämme digitaalista aikaa. Jotkut ovat jo sitä mieltä, että mitään, mikä ei löydy internetistä, ei 
ole olemassa. Kulttuuriaineiston digitointia on tuettu ja sitä olisi jatkossakin tuettava 
Euroopan tasolla, koska tiedon järkiperäinen levittäminen verkossa on sisämarkkinoiden 
kannalta äärimmäisen hyödyllistä.

Orpoteokset ovat teoksia, joiden oikeuksien haltija tai oikeuksien haltijat eivät ole 
tunnistettavissa eivätkä löydettävissä, kun taas teoksen tuominen yleisön saataville vaatii –
tekijänoikeusperiaatteiden mukaisesti – oikeuksien haltijan lupaa. Direktiivi 2001/29/EY1

sisältää tiettyjä poikkeuksia, jotka sallivat skannaamisen säilyttämistä varten mutta eivät sitä, 
että kirjastot saattaisivat digitoidut teokset saataville edes muihin kuin kaupallisiin 
tarkoituksiin.2

Tämä lainsäädäntöaloite perustuu vuonna 2006 annettuun komission suositukseen 
kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta 
säilyttämisestä.3 Suosituksesta huolimatta vain muutamat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
orpotuotteita koskevan lainsäädännön, ja käytössä olevien säännösten tehokkuutta vähentää 
joka tapauksessa se, että jäsenvaltiot rajoittavat sähköisen käyttöoikeuden koskemaan vain 
omia kansalaisiaan omalla alueellaan eivätkä tunnusta muiden jäsenvaltioiden alueella tehtyjä 
riittäviä oikeuksien selvityksiä. 

Euroopan parlamentti on jo ilmaissut tukevansa toisaalta lainsäädännöllistä ratkaisua 
orpotuotteiden ongelmallisiin kysymyksiin ja toisaalta tietojen saatavuutta helpottavan 
eurooppalaisen tietokannan luomista4. Yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista 
6. huhtikuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa5, parlamentti korosti myös, että 
tekijänoikeuksien hallintajärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä innovoinnin ja 
luovuuden tukemiseksi sisämarkkinoilla.

Käsiteltävänä olevan komission ehdotuksen tarkoituksena on, että kirjastot, oppilaitokset, 
museot ja arkistot tarjoavat sisämarkkinoilla erityisiä palveluja, jotka sisältävät orpoteosten 
sähköisen saatavuuden. Ehdotuksien toiminnallisiin tarkoituksiin sisältyy orpotuotteiden 
verkkokäyttömaksujen vähentäminen mainittujen instituutioiden osalta sekä rajatylittävän 
pääsyn edistäminen.

Komissio on esittänyt kuutta vaihtoehtoa lainsäädäntöehdotuksen liitteenä olevassa 
vaikutusten arvioinnissa, mukaan luettuina "ei toimenpiteitä", ja lakisääteisten poikkeusten 
muodot, jotka edistäisivät orpoteosten digitointia. Eri toimijoiden laajojen kuulemisten 
                                               
1 Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22. toukokuuta 2001 annettu direktiivi 2001/29/EY (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19). 
2 Direktiivin 29/2001 5 artiklan 3 kohdan n alakohdan mukaisesti kirjastot voivat sallia vain tiloissa 
tarkoitukseen varatuilla päätteillä tapahtuvan välittämisen yleisöön kuuluville henkilöille tai saattamisen heidän 
saataviinsa tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten.
3 EUVL L 236, 31.8.2006, s. 28–30.
4 Kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotosta 12. toukokuuta 2011 annettu 
päätöslauselma (P7_TA(2011)0240, 71 kappale ja Europeana-hankkeen seuraavista vaiheista 5. toukokuuta 2010 
annettu päätöslauselma (EUVL C 81, 15.3.2011, s. 16–25).
5 2010/2277(INI), 56 kappale.
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tuloksena ehdotuksessa on päädytty kannattamaan kansallisten ratkaisujen keskinäistä 
tunnustamista, minkä perusteella kirjastot voivat asettaa orpotuotteet sähköisesti saataville. 
On huomionarvoista, että kaikkien orpotuotteiksi tunnustettujen tuotteiden on oltava saatavilla 
vastineetta kullakin lainkäyttöalueella. Siinä tapauksessa, että oikeuksien haltija näyttää 
toteen omistusoikeuden ensijulkaisuvaltiossa, mainitun jäsenvaltion viranomaiset peruuttavat 
"orpoteoksen" aseman ja mainittu on päätös on sen jälkeen voimassa kaikissa muissa 
jäsenvaltioissa.

Komissio viittaa vuosina 2008–2009 Googlen sekä Authors' Guild ja Association of 
American Publishers -järjestöjen väliseen Google Books -sopimukseen, jonka perusteella 
Google voi käyttää useimpia orpoteoksia ilman ennakkolupaa ja julkaista ne sähköisesti 
Yhdysvalloissa, mikä jättää Euroopan kauas taakse kilpailukyvyn ja inhimillisen 
kulttuuriperinnön julkisuuden osalta. Koska Court of the Southern District of New York -
tuomioistuin vastusti sopimusta maaliskuussa 2011 (muun muassa Googlen väitetyn 
orpotuotemonopolin perusteella) ja ehdotti sen sijasta asiaa koskevaa lainsäädäntöä1, 
Euroopan unionin olisi käytettävä tilaisuutta hyväkseen ja tarjottava esimerkki siitä, kuinka 
asiasta voidaan sopia kaikkia tulevia käyttäjiä ja edunsaajia, myös oikeuksien omistajia, 
tyydyttävällä tavalla.

Valmistelija pitää komission ehdotusta myönteisenä ja tunnustaa, että sen erityisenä 
tavoitteena on, että orpoteosten EU:n laajuinen sähköinen saatavuus edistää Euroopan 
kulttuurin monimuotoisuutta ja lisää tiedon ja oppimisen lähteitä. 

Valmistelija katsoo kuitenkin, että komission ehdotukseen on tehtävä joitakin tarkistuksia. 
Yleisellä tasolla valmistelija haluaa korostaa, että tekijänoikeus on innovoinnin, investointien 
ja tuotantojen perusta luovilla aloilla. Orpoteoksiin liittyvät ongelmat olisi asetettava oikeaan 
yhteyteen, jotta toimenpiteet eivät ole liian laajoja. Lisäksi olisi varmistettava 
kulttuuriperinnön suojaamiseksi, että orpoteoksilla ei voida suoraan eikä epäsuorasti hankkia 
taloudellista eikä kaupallista etua. Valmistelija katsoo myös, että oikeudenhaltijoille 
maksettavat korvaukset olisi yhdenmukaistettava oikeusvarmuuden ja takuiden 
varmistamiseksi EU:n tasolla. Valmistelija pitää tärkeänä sitä, että oikeudenhaltijat voivat 
muuttaa orpoteoksen asemaa yksinkertaisella ja yhdenmukaisella menettelytavalla 
valitsemassaan jäsenvaltiossa.

Valmistelija haluaa korostaa erityisesti yhdistettyjen tietokantojen yhteensopivuuden ja 
yhteentoimivuuden merkitystä. Olisi vältettävä tilanteita, joissa teos luokitellaan virheellisesti 
orpoteokseksi. 

Valmistelija katsoo, että vastaukset olisi saatava kysymykseen siitä, olisiko komission 
ehdotuksessa mainitut edunsaajat määritettävä yhtenäisesti ja kuinka jäsenvaltiot toimivat 
tilanteessa, jossa yksi jäsenvaltio joutuu suorittamaan oikeuksien selvityksen tilanteessa, jossa 
toisen valtion tietokanta on täsmällisempi ja ajantasainen, minkä vuoksi viimeksi mainittu 
soveltuu paremmin hakujen tekemiseen. Myös sallitun käytön laajuuteen on kiinnitettävä 
enemmän huomiota, koska ehdotus jättää auki mahdollisuuden sekä määritelmään laajaan 
tulkintaan että monille käyttömuodoille jäsenvaltioissa.

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, sivu 23.
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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tekijänoikeus on luovien alojen 
taloudellinen perusta.

Or. en

Tarkistus 2

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 oikeuksien selvitys. 
Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää, että tämän oikeuksien selvityksen 
voivat suorittaa joko tässä direktiivissä 
tarkoitetut organisaatiot tai muut 
organisaatiot sillä edellytyksellä, että 
mainitut organisaatiot suorittavat 
oikeuksien selvityksen hyvässä uskossa ja 
kohtuullisella tavalla ja käyttävät tuloksia 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseen, ellei toisin määrätä.

Or. en
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Tarkistus 3

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. 
Päällekkäisten hakutoimien välttämiseksi 
riittävä oikeuksien selvitys olisi tehtävä 
vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi 
kerran julkaistiin tai yleisradioitiin. Jottei 
kallista digitointia tehtäisi kahteen kertaan 
ja jotta voidaan selvittää, onko teokselle 
myönnetty orpoteoksen asema jossakin 
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

Johdanto-osan 13 ja 15 kappaleen yhdistäminen johdonmukaisuuden parantamiseksi.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kulttuuriaineiston sähköinen 
saatavuus ja digitaalinen säilyttäminen on 
monissa tapauksissa puutteellista muun 
muassa jäsenvaltioiden resurssien 
puutteellisuuden ja tietokantojen 
yhteentoimimattomuuden vuoksi. Tätä 
direktiiviä sovellettaessa jäsenvaltioita 
olisi pyydettävä harkitsemaan teosten 
digitoinnin yhdenmukaistamista 
Euroopan tasolla, jotta voidaan parantaa 
jäsenvaltioiden julkisten tietokantojen 
keskusrekisteröintiä, saatavuutta ja 
yhteentoimivuutta.

Or. en

Tarkistus 5

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.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Johdanto-osan 13 ja 15 kappaleen yhdistäminen johdonmukaisuuden parantamiseksi.

Tarkistus 6

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. en

Tarkistus 7

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 organisaatioiden yleisen edun 
mukaista tehtävää pidemmälle meneviin 
tarkoituksiin. Tällaisissa tapauksissa olisi 
suojattava oikeudenhaltijoiden oikeudet ja 
oikeutetut edut kansainvälisen oikeuden ja 
EU:n lainsäädännön mukaisesti, mukaan 
luettuina teollis- ja tekijänoikeuksien 
kauppaan liittyviä näkökohtia koskeva 
sopimus (TRIPS-sopimus), kirjallisten ja 
taiteellisten teosten suojaamisesta tehty 
Bernin yleissopimus ja direktiivi 
2001/29/EY.

Or. en
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Tarkistus 8

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 välitetty 
yleisölle ensi kerran jäsenvaltiossa ja jotka 
ovat

Or. en

Tarkistus 9

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 10

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, yleisradioitiin tai saatettiin
yleisön saataville muussa muodossa. 
Tapauksissa, joissa teos on ensi kerran 
julkaistu, yleisradioitu tai saatettu yleisön 
saataville muussa muodossa 
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samanaikaisesti kahdessa tai useammassa 
jäsenvaltiossa, oikeuksien riittävä selvitys 
tehdään kaikissa mainituissa 
jäsenvaltioissa. 

Or. en

Tarkistus 11

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 maksuttomaan 
tietokantaan.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

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 on milloin tahansa 
todellinen mahdollisuus lopettaa teoksen 
asema orpoteoksena nopeasti, 
yhdenmukaisesti ja kustannustehokkaasti 
valitsemassaan jäsenvaltiossa.

Or. en
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Tarkistus 13

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 suoran tai epäsuoran 
taloudellisen tai kaupallisen edun 
saavuttamiseen tai 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 14

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 
riittävän ja asianmukaisen korvauksen 
niille oikeudenhaltijoille, jotka lopettavat 
teoksen aseman orpoteoksena 5 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla, ja korvaus lankeaa 
maksettavaksi maksuperusteen 
ensimmäisenä voimassaolopäivänä;

Or. en



PE473.720v01-00 12/12 PA\878899FI.doc

FI

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

(5 a) jäsenvaltio, jossa oikeuksien riittävä 
selvitys on tehty, on viime kädessä 
vastuussa korvauksen maksamisesta. 

Or. en


