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LYHYET PERUSTELUT

Direktiiviehdotus on osa Euroopan digitaalistrategiaa. Julkisen sektorin hallussa olevaa tietoa 
voidaan käyttää uusien digitaalisisältötuotteiden ja -palveluiden luomiseen. Ala tarjoaa 
runsaasti kasvumahdollisuuksia, joita jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole käyttäneet riittävästi 
hyväkseen.

Lausunnon valmistelija panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen ajoituksen: 
internet ei enää ole pelkkä tiedon lähde vaan monille myös datalähde.

Valmistelija haluaa korostaa ehdotuksen seuraavia kohtia:

1. Direktiivin soveltamisala

Asiakirjat, joita ei ole asetettu saataville henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä, eivät saisi 
kuulua direktiivin soveltamisalaan.

2. Määritelmät

Julkisen sektorin tieto voitaisiin käyttää helpommin uudelleen, jos se olisi saatavilla 
teknologianeutraalissa, koneellisesti luettavassa muodossa. Mahdollisuuksien mukaan olisi 
varmistettava, ettei asiakirjojen käsittely edellytä jotain tiettyä teknologiaa.

3. Maksut

Maksut ovat tärkeitä julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön onnistumisen kannalta. Jos ne 
ovat liian korkeita, uusien digitaalisisältötuotteiden ja -palveluiden kehityskustannukset ovat 
este etenkin uusien yritysten ja pk-yritysten yritystoiminnalle. Toisaalta tietyt julkisen 
sektorin elimet saavat osan tuloistaan immateriaalioikeuksistaan.

Valmistelija katsoo, että on saavutettava tasapaino näiden kahden tavoitteen, eli julkisen 
tiedon uudelleenkäytön tehostamisen sekä tiettyjen elinten julkisten tehtävien rahoituksen, 
välillä. Hän ehdottaa, että tietyt julkiset elimet sekä kirjastot, museot ja arkistot voisivat periä 
jatkossakin maksuja, jotka ylittävät kopioinnista ja saataville asettamisesta aiheutuvat 
marginaalikustannukset, noudattaen objektiivisia, avoimia ja todennettavissa olevia kriteerejä, 
kunhan ne vain saavat sellaisen kansallisen viranomaisen hyväksynnän, joka on 
toimivaltainen julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön valvonnassa.

4. Julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön valvonnasta vastaava riippumaton viranomainen

Lopuksi valmistelija toteaa, että ei ole tarpeen perustaa uutta valvontaviranomaista julkisen 
sektorin tiedon uudelleenkäytön valvomiseksi, vaan jäsenvaltiot voivat uskoa tehtävän 
olemassa olevalle viranomaiselle.

TARKISTUKSET
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Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivillä 2003/98/EY olisi näin 
ollen säädettävä jäsenvaltioille selkeä 
velvoite sallia kaikkien yleisesti saatavilla 
olevien asiakirjojen uudelleenkäyttö. 
Koska tällainen yhteys saantioikeuden ja 
uudelleenkäyttöoikeuden välillä rajoittaa 
asiakirjojen tekijöiden 
immateriaalioikeuksia, se olisi rajattava 
vähimpään laajuuteen, joka on tarpeen 
sen käyttöönoton tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tässä suhteessa 
asiakirjat, joihin kohdistuu kolmansien 
osapuolten immateriaalioikeuksia, olisi 
jätettävä direktiivin 2003/98/EY 
soveltamisalan ulkopuolelle, kun otetaan 
huomioon unionin lainsäädäntö ja 
jäsenvaltioiden ja unionin kansainväliset 
velvoitteet, erityisesti kirjallisten ja 
taiteellisten teosten suojaamisesta 
tehdystä Bernin yleissopimuksesta ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan 
liittyvistä näkökohdista tehdystä 
sopimuksesta (TRIPS-sopimuksesta) 
johtuvat velvoitteet. Jos kolmas osapuoli 
oli kirjaston (korkeakoulukirjastot 
mukaan luettuina), museon tai arkiston 
hallussaan pitämän sellaisen asiakirjan, 
jota immateriaalioikeudet edelleen 
suojaavat, alkuperäinen omistaja, kyseistä 
asiakirjaa olisi tätä direktiiviä 
sovellettaessa pidettävä asiakirjana, johon 
kohdistuu kolmansien tahojen 
immateriaalioikeuksia.

(7) Direktiivillä 2003/98/EY olisi näin 
ollen säädettävä jäsenvaltioille selkeä 
velvoite sallia kaikkien yleisesti saatavilla 
olevien asiakirjojen uudelleenkäyttö. Tätä 
velvoitetta ei saisi soveltaa asiakirjoihin, 
jotka eivät ole jäsenvaltioissa voimassa 
olevien asiakirjojen saatavuutta koskevien 
sääntöjen mukaisesti saatavilla tai joihin 
sovelletaan tässä direktiivissä tarkoitettuja 
poikkeuksia.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Asiakirjat, joihin kohdistuu 
kolmansien osapuolten 
immateriaalioikeuksia, olisi jätettävä 
direktiivin 2003/98/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle, kun otetaan huomioon 
unionin ja jäsenvaltioiden lainsäädäntö ja 
unionin kansainväliset velvoitteet, 
erityisesti kirjallisten ja taiteellisten 
teosten suojaamisesta tehdystä Bernin 
yleissopimuksesta ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehdystä sopimuksesta 
(TRIPS-sopimuksesta) johtuvat 
velvoitteet. Jos kolmas osapuoli oli 
kirjaston (korkeakoulujen kirjastot 
mukaan luettuina), museon tai arkiston 
hallussaan pitämän sellaisen asiakirjan, 
jota immateriaalioikeudet edelleen 
suojaavat, alkuperäinen omistaja, kyseistä 
asiakirjaa olisi tätä direktiiviä 
sovellettaessa pidettävä asiakirjana, johon 
kohdistuu kolmansien osapuolten 
immateriaalioikeuksia.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin soveltamisalaa 
laajennetaan kirjastoihin (mukaan lukien 
korkeakoulujen kirjastot), museoihin ja 
arkistoihin. Direktiiviä ei sovelleta muihin 
kulttuurilaitoksiin, kuten oopperoihin, 
baletteihin tai teattereihin, eikä niihin 
kuuluviin arkistoihin.

(10) Direktiivin soveltamisalaa 
laajennetaan kirjastoihin (mukaan lukien 
korkeakoulujen kirjastot), museoihin ja 
arkistoihin. Direktiiviä ei sovelleta muihin 
kulttuurilaitoksiin, kuten oopperoihin, 
baletteihin tai teattereihin, eikä niihin 
kuuluviin arkistoihin eikä 
yleisradiotoiminnan harjoittajiin.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Uudelleenkäytön helpottamiseksi 
julkisen sektorin elinten olisi saatettava 
asiakirjat ja niitä koskeva metatieto 
saataville mahdollisuuksien mukaan ja 
tarkoituksenmukaisissa tapauksissa 
koneellisesti luettavassa muodossa, joka 
takaa yhteentoimivuuden, esimerkiksi 
käsittelemällä niitä tavalla, joka vastaa 
Euroopan yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) 
perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 
2007 annetun direktiivin 2007/2/EY 
mukaisia paikkatiedon yhteensopivuus- ja 
käytettävyysvaatimuksia koskevia 
periaatteita.

(11) Uudelleenkäytön helpottamiseksi 
julkisen sektorin elinten olisi saatettava 
asiakirjat ja niitä koskeva metatieto 
saataville mahdollisuuksien mukaan ja 
tarkoituksenmukaisissa tapauksissa
teknologianeutraalissa, koneellisesti 
luettavassa muodossa, joka takaa 
yhteentoimivuuden, esimerkiksi 
käsittelemällä niitä tavalla, joka vastaa 
Euroopan yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) 
perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 
2007 annetun direktiivin 2007/2/EY 
mukaisia paikkatiedon yhteensopivuus- ja 
käytettävyysvaatimuksia koskevia 
periaatteita.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jos asiakirjojen uudelleenkäytöstä
peritään maksuja, niiden ei periaatteessa
pitäisi olla asiakirjojen kopioinnista ja
jakelusta aiheutuvia 
marginaalikustannuksia korkeampia paitsi, 
jos korkeammat maksut voidaan 
poikkeuksellisesti perustella 
objektiivisilla, avoimilla ja 
varmistettavissa olevilla kriteereillä.
Erityisesti olisi otettava huomioon tarve 
olla estämättä sellaisten julkisten sektorin 
elinten tavanomaista toimintaa, jotka
kattavat huomattavan osan julkisen 
tehtävänsä suorittamiseen liittyvistä 
kustannuksista immateriaalioikeuksiaan 
käyttämällä. Todistustaakka sen osalta, että 

(12) Asiakirjojen uudelleenkäytöstä
mahdollisesti perittävät maksut olisi 
vahvistettava objektiivisten, avointen ja 
varmistettavissa olevin sekä tasapuolisen 
kohtelun varmistavin kriteerein. Ne eivät
periaatteessa saisi olla asiakirjojen 
kopioinnista ja saataville asettamisesta
aiheutuvia marginaalikustannuksia 
korkeampia. Olisi kuitenkin otettava 
huomioon, että jotkut julkisen sektorin 
elimet voivat tuottaa tuloja ja kattaa näin
huomattavan osan julkisen palvelun 
tehtäviensä suorittamiseen liittyvistä 
kustannuksista immateriaalioikeuksiaan 
käyttämällä. Näillä elimillä sekä 
kirjastoilla, museoilla ja arkistoilla olisi 
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maksut ovat kustannuslähtöisiä ja 
noudattavat niitä koskevia rajoituksia, 
pitäisi olla julkisen sektorin elimellä, joka 
perii maksuja asiakirjojen 
uudelleenkäytöstä.

oltava mahdollisuus periä maksuja, jotka 
ylittävät asiakirjojen kopioinnista ja 
saataville asettamisesta aiheutuvat 
marginaalikustannukset ja 
mahdollistavat kohtuullisen 
investointituoton. Maksut olisi 
vahvistettava objektiivisin, avoimin ja 
varmistettavissa olevin sekä tasapuolisen 
kohtelun varmistavin kriteerein. 
Todistustaakka sen osalta, että maksut 
ovat kustannuslähtöisiä ja noudattavat 
niitä koskevia rajoituksia, pitäisi olla 
julkisen sektorin elimellä, joka perii 
maksuja asiakirjojen uudelleenkäytöstä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Julkisen sektorin elimet voivat, silloin 
kun se on käytännössä mahdollista, asettaa 
asiakirjan uudelleenkäytölle ehtoja, 
esimerkiksi edellyttää lähteen 
ilmoittamista. Julkisen sektorin tiedon 
uudelleenkäyttöön vaadittavilla luvilla saisi 
joka tapauksessa rajoittaa uudelleenkäyttöä 
mahdollisimman vähän. Verkossa 
saatavilla olevat avoimet luvat, joihin 
sisältyy laajemmat 
uudelleenkäyttöoikeudet ilman teknisiä, 
taloudellisia tai maantieteellisiä rajoitteita, 
ja tiedon tarjoaminen avoimessa muodossa
voivat tässä suhteessa olla keskeisessä 
asemassa. Siksi jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä avoimien hallinnon 
myöntämien lupien käyttöä.

(13) Julkisen sektorin elimet voivat, silloin 
kun se on käytännössä mahdollista, asettaa 
asiakirjan uudelleenkäytölle ehtoja, 
esimerkiksi edellyttää lähteen 
ilmoittamista. Julkisen sektorin tiedon 
uudelleenkäyttöön vaadittavilla luvilla saisi 
joka tapauksessa rajoittaa uudelleenkäyttöä 
mahdollisimman vähän. Verkossa 
saatavilla olevien avointen lupien, joihin 
sisältyy laajemmat 
uudelleenkäyttöoikeudet ilman teknisiä, 
taloudellisia tai maantieteellisiä rajoitteita, 
ja tiedon tarjoamisen avoimessa muodossa
olisi tässä suhteessa myös oltava
keskeisessä asemassa. Siksi jäsenvaltioiden 
olisi edistettävä avoimien hallinnon 
myöntämien lupien käyttöä, ja julkisen 
sektorin tietojen metatietoja koskevassa 
lupamenettelyssä olisi noudatettava 
esimerkiksi Europeanan yhteydessä 
vahvistettuja lupavaatimuksia.

Perustelu

Julkisen sektorin tietojen metatietoja koskevissa luvissa olisi noudatettava esimerkiksi 
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Europeanan kaltaisia lupavaatimuksia (ks. 12. syyskuuta annettu Europeanan lehdistötiedote, 
http://goo.gl/inTkj). Näin rajoitettaisiin lupien määrää ja estettäisiin julkisen sektorin tietojen 
käyttöä koskevien jäsenvaltioiden välisten erojen syntyminen ja kurottaisiin kyseisiä eroja 
umpeen.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Joidenkin tämän direktiivin piirteiden, 
kuten oikeussuojakeinojen, 
maksuperiaatteiden noudattamisen ja 
raportointivelvollisuuksien, moitteeton 
täytäntöönpano edellyttää sellaisten
riippumattomien viranomaisten valvontaa, 
jotka ovat toimivaltaisia julkisen sektorin 
tiedon uudelleenkäyttöä koskevissa 
asioissa. Sen varmistamiseksi, että 
toimintatavat ovat johdonmukaisia 
unionin tasolla, olisi riippumattomien
viranomaisten välistä koordinointia 
edistettävä erityisesti vaihtamalla tietoa 
parhaista käytännöistä ja tiedon
uudelleenkäyttöä koskevista politiikoista.

(14) Joidenkin tämän direktiivin piirteiden, 
kuten oikeussuojakeinojen, 
maksuperiaatteiden noudattamisen ja 
raportointivelvollisuuksien, moitteeton 
täytäntöönpano edellyttää sellaisten 
viranomaisten valvontaa, jotka ovat 
toimivaltaisia julkisen sektorin tiedon 
uudelleenkäyttöä koskevissa asioissa.
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä 
viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia 
julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön 
valvonnassa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) On tarpeen varmistaa, että jäsenvaltiot
(katso johdanto-osan 19 kappale) 
raportoivat komissiolle julkisen sektorin 
tiedon uudelleenkäytön laajuudesta, tiedon 
saatavuutta koskevista ehdoista ja
riippumattoman viranomaisen 
työskentelystä. Sen varmistamiseksi, että 
toimintatavat ovat johdonmukaisia unionin 
tasolla, olisi riippumattomien 
viranomaisten välistä koordinointia 
edistettävä erityisesti vaihtamalla tietoa 

(17) On tarpeen varmistaa, että jäsenvaltiot
(katso johdanto-osan 19 kappale) 
raportoivat komissiolle julkisen sektorin 
tiedon uudelleenkäytön laajuudesta, tiedon 
saatavuutta koskevista ehdoista ja sellaisen 
viranomaisen työskentelystä, joka on 
toimivaltainen julkisen sektorin tiedon 
uudelleenkäytön valvonnassa. Sen 
varmistamiseksi, että toimintatavat ovat 
johdonmukaisia unionin tasolla, olisi 
riippumattomien viranomaisten välistä 
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parhaista käytännöistä ja tiedon 
uudelleenkäyttöä koskevista politiikoista.

koordinointia edistettävä erityisesti 
vaihtamalla tietoa parhaista käytännöistä ja 
tiedon uudelleenkäyttöä koskevista 
politiikoista.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/98/EY
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 2 kohdan b alakohta 
seuraavasti:
"b) asiakirjoihin, joihin kohdistuu 
kolmansien osapuolten 
immateriaalioikeuksia, mukaan lukien 
sellaiset korkeakoulujen kirjastojen 
hallussa olevat asiakirjat, joihin kyseisillä 
korkeakouluilla on 
immateriaalioikeuksia;"

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2003/98/EY
1 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

"e) koulutus- ja tutkimuslaitosten, kuten 
tutkimuskeskusten, mukaan lukien 
soveltuvin osin tutkimustulosten siirtämistä 
varten perustetut järjestöt, koulujen ja 
korkeakoulujen (paitsi korkeakoulujen 
kirjastojen asiakirjoihin muiden kuin 
sellaisten tutkimusasiakirjojen osalta, joita 
suojaavat kolmannen osapuolen 
immateriaalioikeudet) asiakirjoihin, eikä;".

"e) koulutus- ja tutkimuslaitosten, mukaan 
lukien tutkimustulosten siirtämistä varten 
perustetut järjestöt, koulujen ja 
korkeakoulujen (paitsi korkeakoulujen 
kirjastojen asiakirjoihin muiden kuin 
sellaisten tutkimusasiakirjojen osalta, joita 
suojaavat kolmannen osapuolen 
immateriaalioikeudet) asiakirjoihin, eikä;".
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/98/EY
1 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"f a) asiakirjoihin, jotka eivät ole 
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti 
saatavilla henkilötietojen suojaan 
liittyvistä syistä."

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) "koneellisesti luettavalla" sitä, että 
digitaalinen asiakirja on riittävän 
rakenteinen, jotta ohjelmistosovellukset 
pystyvät luotettavasti tunnistamaan
yksittäiset tietoalkiot ja asiakirjan sisäisen 
rakenteen.".

6) "koneellisesti luettavalla" sitä, että 
digitaalinen asiakirja on rakenteeltaan 
sellainen, että ohjelmistosovellukset 
pystyvät luotettavasti ja 
teknologianeutraalisti tunnistamaan
merkitykselliset tiedot ja louhimaan ne.".

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2003/98/EY 
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 4 kohdan loppuun virke
seuraavasti:

(2) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

"Näihin muutoksenhakukeinoihin on 
kuuluttava sellaisen riippumattoman 

"4. Kaikissa uudelleenkäyttöä koskevissa 
päätöksissä on ilmoitettava, miten 
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viranomaisen suorittama 
uudelleentarkastelu, jolla on erityistä
julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöä
koskevaa sääntelyvaltaa ja jonka päätökset
sitovat kyseistä julkisen sektorin elintä.".

pyynnön esittäjä voi halutessaan hakea 
muutosta päätökseen. Näihin 
muutoksenhakukeinoihin on kuuluttava 
sellaisen puolueettoman 
uudelleentarkasteluelimen suorittama 
uudelleentarkastelu, joka voi olla 
esimerkiksi kansallinen 
kilpailuviranomainen, asiakirjojen 
saatavuudesta vastaava kansallinen 
viranomainen tai kansallinen 
oikeusviranomainen ja jolla on valtuudet 
tutkia julkisen sektorin asiakirjojen
uudelleenkäyttöä koskevia valituksia ja 
jonka päätökset kyseisen julkisen sektorin
elimen on otettava sitovina huomioon.".

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/98/EY 
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

'2. Poikkeustapauksissa erityisesti silloin,
kun julkisen sektorin elimen julkisen 
palvelun tehtävien hoitoon liittyvistä 
toimintakustannuksista huomattava osa 
aiheutuu sen immateriaalioikeuksista, 
julkisen sektorin elimen voidaan sallia 
veloittavan asiakirjojen uudelleenkäytöstä 
marginaalikustannuksia enemmän, kunhan 
tämä tehdään objektiivisilla, avoimilla ja 
varmistettavissa olevilla kriteereillä, se on 
yleisen edun mukaista ja edellyttää 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
riippumattoman viranomaisen 
hyväksyntää, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 3 ja 
4 kohdan soveltamista.

'2. Kun julkisen sektorin elin saa 
immateriaalioikeuksistaan tuloja ja kattaa 
näillä tuloilla huomattavan osan 
kustannuksista, jotka liittyvät sen julkisen 
palvelun tehtävien hoitoon tai sen julkisen 
palvelun tehtäviin kuuluvaan 
erityistehtävään, joka on tärkeä osa näitä 
tehtäviä, julkisen sektorin elimen voidaan 
sallia veloittavan asiakirjojen 
uudelleenkäytöstä marginaalikustannuksia 
enemmän.

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/98/EY 
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa
säädetään, kirjastot (korkeakoulujen 
kirjastot mukaan luettuina), museot ja
arkistot voivat periä hallussaan olevien 
asiakirjojen uudelleenkäytöstä 
marginaalikustannukset ylittäviä 
maksuja.".

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa
säädetään, kirjastot (korkeakoulujen 
kirjastot mukaan luettuina), museot,
arkistot ja vastaavia tehtäviä hoitavat 
julkisen sektorin elimet voivat periä 
hallussaan olevien asiakirjojen 
uudelleenkäytöstä marginaalikustannukset 
ylittäviä maksuja objektiivisin, avoimin ja 
varmistettavissa olevin kriteerein ja siten, 
että se edellyttää 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun viranomaisen hyväksyntää.".

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on 
toteutettu uudelleenkäytettävissä olevien 
asiakirjojen monikielistä hakua helpottavia 
käytännön järjestelyjä, kuten 
mahdollisuuksien mukaan internetin 
välityksellä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa saatavilla olevia luetteloja 
tärkeimpien asiakirjojen sisältövaroista ja 
niihin liittyvistä metatiedoista ja 
hajautettuihin sisältövaraluetteloihin 
linkitettyjä portaalisivustoja."

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä
uudelleenkäytettävissä olevien asiakirjojen 
monikielistä hakua helpottavia käytännön 
järjestelyjä, kuten mahdollisuuksien 
mukaan internetin välityksellä ja
teknologianeutraalissa ja koneellisesti 
luettavassa muodossa saatavilla olevia 
luetteloja tärkeimpien asiakirjojen 
sisältövaroista ja niihin liittyvistä 
metatiedoista ja hajautettuihin 
sisältövaraluetteloihin linkitettyjä 
portaalisivustoja."

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2003/98/EY
11 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

10. Lisätään 11 artiklan 
(Yksinoikeusjärjestelyjen kieltäminen)
3 kohdan loppuun virke seuraavasti:

10. Muutetaan 11 artikla 
(Yksinoikeusjärjestelyjen kieltäminen) 
seuraavasti:

(1) Lisätään kohta seuraavasti:
"2 a. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jos yksinoikeus on välttämätön 
yleistä etua koskevan palvelun, kuten 
digitoinnin, tarjoamiseksi, tällaisen 
yksinoikeuden myöntämisperustetta on 
tarkasteltava uudelleen säännöllisesti ja 
joka tapauksessa vähintään kolmen 
vuoden välein. Tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen luotujen 
yksinoikeusjärjestelyjen on oltava 
avoimia, ja ne on julkistettava. Jos 
kulttuurivarojen digitoinnin 
edellyttämään kaupalliseen 
hyödyntämiseen liittyy etuoikeutta 
koskeva yksinoikeus, julkisen sektorin 
elimelle on toimitettava osana sopimusta 
kopio digitoiduista kulttuurivaroista."

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/98/EY 
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 3 kohdan loppuun virke 
seuraavasti:

"Kuitenkin yksinoikeusjärjestelyt, jotka 
koskevat kulttuurilaitoksia ja
korkeakoulujen kirjastoja, on lopetettava 
sopimuksen päättyessä ja joka tapauksessa 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20XX
[6 vuotta direktiivin voimaantulon 
jälkeen].".

"Kuitenkin yksinoikeusjärjestelyt, jotka 
koskevat arkistoja, museoita ja kirjastoja
(korkeakoulujen kirjastot mukaan 
luettuina), on lopetettava sopimuksen 
päättyessä ja joka tapauksessa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 20XX [10 vuotta
direktiivin voimaantulon jälkeen].".
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