
AM\882180FI.doc PE475.839v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2011/0136(COD)

28.10.2011

TARKISTUKSET
49 - 170

Mietintöluonnos
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(PE472.338v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten 
tietyistä sallituista käyttötarkoituksista

Ehdotus direktiiviksi
(KOM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))



PE475.839v01-00 2/64 AM\882180FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\882180FI.doc 3/64 PE475.839v01-00

FI

Tarkistus 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 
tekijänoikeuksilla ja lähioikeuksilla 
suojattujen 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".
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Or. en

Perustelu

Direktiiviin on sisällytettävä lähioikeudet, jos sen halutaan ylipäänsä olevan 
tarkoituksenmukainen. Katso 2 artikla.

Tarkistus 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

(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 



AM\882180FI.doc 5/64 PE475.839v01-00

FI

kappale ja sallia sen saattaminen yleisön 
saataviin, teosten digitointi ja asettaminen 
saataville edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta.

teoksestaan kappale ja sallia sen 
saattaminen yleisön saataviin, teosten 
digitointi ja asettaminen saataville 
edellyttävät oikeudenhaltijan etukäteistä 
suostumusta.

Or. en

Perustelu

Sana "tekijä" esiintyi kahdesti tässä kohdassa komission tekstissä. Se olisi korvattava 
"oikeudenhaltijalla" koko direktiivissä.

Tarkistus 53
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Koska 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 välittää ne yleisölle, 
mukaan luettuna teosten saattaminen 
yleisön saataviin, teosten digitointi ja 
asettaminen saataville edellyttävät 
oikeudenhaltijoiden etukäteistä 
suostumusta digitointiin ja niiden 
välittämiseen yleisölle, mukaan luettuna 
niiden asettaminen saataville pyynnöstä.

Or. fr

Tarkistus 54
Luigi Berlinguer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 
22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut 
yksinoikeudet valmistaa teoksestaan 
kappale ja sallia sen saattaminen yleisön 
saataviin, teosten digitointi ja asettaminen 
saataville edellyttävät tekijän etukäteistä 
suostumusta, kun kyseessä on välitöntä tai 
välillistä taloudellista tai kaupallista etua 
tavoittelemattomien yleisölle avointen 
kirjastojen, oppilaitosten tai museoiden tai 
arkistojen suorittama tarkoin määritelty 
kappaleen valmistaminen direktiivin 
2001/29/EY 5 artiklan 2 kohdan c 
alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 55
Luis de Grandes Pascual

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tämän direktiivin soveltaminen ei 
vaikuta direktiivin 2001/29/EY 
soveltamiseen ja siinä käsitellään vain 
tiettyjä orpoteosten sallittuja 
käyttötarkoituksia. Siinä ei oteta käyttöön 
tekijänoikeuksia tai lähioikeuksia 
koskevia uusia poikkeuksia tai 
rajoituksia.

Or. es

Perustelu

Direktiivissä on tarkoitus käsitellä orpoteosten sallittuja käyttötarkoituksia EU:ssa. Sen 
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tarkoituksena ei ole muuttaa direktiiviä 2001/29/EY.

Tarkistus 56
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tekijänoikeus edistää innovointia, 
luovaa toimintaa, investointeja ja 
tuotantoa ja on siten luovien alojen 
taloudellinen perusta. Massadigitointi ja 
teosten laajamittainen levittäminen 
edistää näin ollen Euroopan 
kulttuuriperinnön suojelua.

Or. en

Tarkistus 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevien äänitallenteiden, elokuvateosten ja 
audiovisuaalisten teosten olisi tämän 
direktiivin soveltamiseksi katsottava 
sisältävän teokset, jotka kyseiset 
organisaatiot ovat tilanneet käyttöönsä.

Or. en

Perustelu

The change from audio works to sound recordings is dictated by the fact that it is legally 
incorrect to talk about “audio works”, as sound recordings are not “works” in the legal 
sense of the word. The legally defined terms are either “phonogram”, “fixation”, or “sound 
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recording”, therefore it is proposed to change the phrase “cinematographic, audio and 
audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be deleted: public service 
broadcasters may also commission works for joint use by other broadcasters, e.g. ZDF and 
ORF for ARTE, and the exploitation is sometimes shared with the producer.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 58
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 59
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Suurten verkkokirjastojen 
perustaminen edistää sähköisten 
hakutyökalujen käyttöä. Nämä työkalut 
tarjoavat uusia tieteellisten löytöjen lähteitä 
tutkijoille ja teoreetikoille, joiden olisi 
muutoin tyydyttävä perinteisiin analogisiin 
hakumenetelmiin.

(10) Suurten verkkokirjastojen 
perustaminen edistää sähköisten 
hakutyökalujen käyttöä. Nämä työkalut 
tarjoavat uusia tieteellisten löytöjen lähteitä 
tutkijoille ja teoreetikoille, joiden olisi 
muutoin tyydyttävä perinteisiin analogisiin 
hakumenetelmiin. Tietotekniikan 
resurssipalveluja koskevaa teknologiaa 
olisi lisäksi käytettävä asianmukaisesti, 



AM\882180FI.doc 9/64 PE475.839v01-00

FI

jotta voidaan luoda Euroopan laajuinen 
kattava ja helppokäyttöinen tietokanta.

Or. en

Tarkistus 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Elokuvat "esitetään" yleensä ensimmäisen kerrran elokuvateattereissa. Niitä ei "radioida".

Tarkistus 61
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Kansainvälisen kohteliaisuuden 
vuoksi tätä direktiiviä olisi sovellettava 
vain teoksiin, jotka ovat peräisin EU:n
jäsenvaltion alueelta.

Or. en
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Tarkistus 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. Jälkimmäisessä 
tapauksessa vastuu vilpittömän ja 
riittävän oikeuksien selvityksen 
suorittamisesta on tässä direktiivissä 
tarkoitetuilla organisaatioilla.

Or. fr

Tarkistus 63
Alexandra Thein

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 

(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. 
Riittävä oikeuksien selvitys olisi 
päällekkäisten hakutoimenpiteiden 
välttämiseksi tehtävä vain siinä 
jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran 
julkaistiin tai lähetettiin. Jottei kallista 
digitointia tehtäisi kahteen kertaan ja jotta 
voidaan selvittää, onko teokselle 
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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.

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. de

Perustelu

Tarkistuksella yhdistetään johdanto-osan kappaleet 13 ja 15 tekstin johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi.

Tarkistus 64
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kulttuurisisällön on line 
-saatavuudessa ja sen digitaalisessa 
säilyttämisessä ei useinkaan onnistuta 
hyödyntämään koko potentiaalia muun 
muassa siksi, että jäsenvaltioilla ei ole 
riittäviä resursseja ja että yritetään 
yhdistää tietokantoja, jotka eivät ole 
yhteentoimivia. Tätä direktiiviä 
sovellettaessa jäsenvaltioita olisi 
kehotettava harkitsemaan teosten 
digitoinnin standardointia EU:n tasolla 
niiden julkisten tietokantojen keskitetyn 



PE475.839v01-00 12/64 AM\882180FI.doc

FI

rekisteröinnin, saatavuuden ja 
yhteentoimivuuden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. fr

Tarkistus 66
Alexandra Thein

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. de
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Tarkistus 67
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 vilpitön ja riittävä oikeuksien 
selvitys olisi tehtävä vain siinä 
jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran 
julkaistiin tai yleisradioitiin. Joissakin 
tapauksissa, kuten audiovisuaalisten 
teosten yhteistuotannossa, vilpitön ja 
riittävä oikeuksien selvitys edellyttäisi 
selvityksen tekemistä myös muissa 
jäsenvaltioissa, kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa teos ensi kerran julkaistiin tai 
yleisradioitiin. Jotta muut jäsenvaltiot 
voivat selvittää, onko teokselle myönnetty 
jossakin jäsenvaltiossa orpoteoksen asema, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan tietokantaan.

Or. fr

Tarkistus 68
Sajjad Karim

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, 

(15) Riittävä oikeuksien selvitys olisi 
päällekkäisten hakutoimien välttämiseksi 
tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos 
ensi kerran julkaistiin tai yleisradioitiin, tai 
jos tämä ei ole selvää tai teosta ei ole 
julkaistu, valtiossa, johon teos eniten 
liittyy. Jotta muut jäsenvaltiot voivat 
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jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan tietokantaan.

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

Tarkistus 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, että oikeudenhaltijalla
on mahdollisuus omalta osaltaan lopettaa 
teoksen asema orpoteoksena, jos hän 
ryhtyy vaatimaan oikeuksiaan teokseensa.

Or. en

Perustelu

Kun teoksella on useita oikeudenhaltijoita, kunkin oikeudenhaltijan olisi voitava käyttää omia 
oikeuksiaan, mikä tarkoittaa, että kutakin oikeudenhaltijaa on kohdeltava yksilönä, kun on 
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kyse hänen oikeuksistaan.

Tarkistus 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jos selvitys ei ole ollut riittävä ja 
hyväksyttävä tai sitä ei ole tehty 
vilpittömästi, ja teos on virheellisesti 
katsottu orpoteokseksi, jäsenvaltioiden 
olisi huolehdittava siitä, että käyttäjä on 
asianomaisten kansallisten säännösten ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti 
vastuussa tekijänoikeuksien rikkomisesta.

Or. fr

Tarkistus 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

ovat valinneet keräämään, luetteloimaan, 
säilyttämään ja restauroimaan 
kulttuuriperintöönsä kuuluvia elokuvia.
Julkisen palvelun yleisradio-
organisaatioilla tarkoitetaan tässä 
direktiivissä radio- ja 
TV-lähetystoiminnan harjoittajia, joilla 
on jäsenvaltion määrittelemä ja 
organisoima yleisen edun mukainen 
tehtävä.

Or. fr

Tarkistus 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Oppimisen ja kulttuurin edistämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten ja museoiden samoin kuin 
arkistojen, elokuva-arkistojen ja 
lähetystoiminnan harjoittajien välittää 
orpoteokset yleisölle, asettaa niitä
saataville ja valmistaa niistä kappaleita 
siten kuin direktiivissä 2001/29/EY 
säädetään, kunhan tällainen käyttö vastaa 
niiden yleisen edun mukaista tehtävää ja 
varmistaa niiden asettamisen 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. en

Perustelu

Sanan "välittää" osalta katso 6 artiklan 1 kohdan c kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut..
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Tarkistus 74
Luigi Berlinguer

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 sekä 
audiovisuaalisten teosten 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.

Or. en

Tarkistus 75
Angelika Niebler

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 mahdollisuuksia säilyttää, 
kehittää tai ottaa käyttöön 
eurooppalaisten tekijänoikeuksia 
koskevien säädösten ja kansainvälisten 
sopimusten mukaisia säännöksiä 
oikeuksien, kuten laajennettujen 
kollektiivisten lupien, hallinnoimiseksi.

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltioilla on edelleen oltava mahdollisuus säilyttää olemassa olevat järjestelmät, kuten 
laajennettujen kollektiivisten lupien järjestelmä, tai mahdollisesti kehittää niitä tai ottaa niitä 
käyttöön.

Tarkistus 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat 
oikeuksien hallintaa, kuten laajennettuja 
kollektiivisia lupia. Sillä ei saisi myöskään 
rajoittaa jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka 
koskevat teosten laajamittaista digitointia, 
kuten järjestelyjä, jotka liittyvät teoksiin, 
jotka eivät ole käytettävissä. 

Or. fr

Tarkistus 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 tai tulevia
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia 
lupia, edustus- tai siirto-
oikeusolettamuksia, pakollista 
yhteisvalvontaa tai edellä mainittujen 
yhdistelmiä.

Or. en
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Perustelu

Tämä tarkistus on seurausta 8 artiklan uudesta kohdasta ja sillä selvennetään, että 
jäsenvaltiot voivat edelleen yrittää löytää ratkaisun lähetystoiminnan harjoittajien arkistoja 
koskeviin kysymyksiin muiden järjestelyjen, kuten laajennettujen kollektiivisten lupien, avulla 
tai muulla tavalla, koska monet jäenvaltiot ovat jo tehneet näin tai saattavat päättää tehdä 
näin lähitulevaisuudessa.

Tarkistus 78
Luigi Berlinguer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Tällä direktiivillä olisi kannustettava 
jäsenvaltioita järjestelyihin, jotka koskevat 
oikeuksien hallintaa pakollisten lupien tai 
laajennettujen kollektiivisten lupien 
pohjalta.

Or. en

Tarkistus 79
Sajjad Karim

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 tai tulevia
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia 
lupia tai lupavaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 80
Toine Manders



PE475.839v01-00 20/64 AM\882180FI.doc

FI

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 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 82
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi myös voitava 
sallia orpoteosten käyttö tässä direktiivissä 
tarkoitettujen organisaatioiden yleisen edun 

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

mukaista tehtävää pidemmälle meneviin 
tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

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.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 kirjastot, oppilaitokset, museot, 
arkistot, elokuva-arkistot tai 
lähetystoiminnan harjoittajat 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 siinä 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 sellaisia laitoksia, jotka 
osaltaan huolehtivat eurooppalaisten 
teosten säilyttämisestä, restauroinnista ja 
asettamisesta saataville kulttuuri- tai 
opetustarkoituksiin tai oikeuksia koskevia 
tietolähteitä, jotka helpottavat oikeuksien 
riittävää selvitystä edullisin ja 
automatisoiduin keinoin niissä 
teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai 
mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Kun edullisen oikeuksien selvittämisen helpottamiseksi tarvittavat tietojärjestelmät on luotu ja 
maksettu, jäsenvaltioiden on edelleen ratkaistava kysymys siitä, mitä niiden pitäisi tehdä 
tuloilla, joita on saatu mutta joita kukaan ei ole vaatinut itselleen. Jäsenvaltioilla on 7 
artiklan 5 kohdan mukaisesti vapaus päättää tulojen käytöstä, mutta voimme kuitenkin 
kannustaa niitä käyttämään nämä tulot sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat tämän direktiivin 
tavoitteiden mukaisia.
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Tarkistus 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten 
käyttöä tiettyihin tarkoituksiin yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten tai museoiden sekä arkistojen, 
elokuva-arkistojen, 2 kohdan 1 
alakohdassa mainittujen teosten 
kustantajien ja yleisradio-organisaatioiden 
toimesta.

Or. de

Perustelu

Ei ole perusteltua tehdä eroa esimerkiksi kirjaston arkistossa olevan teoksen ja kustantajan 
arkistossa olevan saman teoksen välillä.

Tarkistus 86
Luigi Berlinguer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 1 kohdassa 
mainittujen laitosten omissa arkistoissa 
oleviin ja niiden käyttämiin orpoteoksiin, 
jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensi 
kerran jäsenvaltiossa ja jotka ovat

Or. de

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 1 artikla mahdollistaa sen, että 1 artiklan 1 kohdassa mainitut käyttäjät 
voisivat digitoida myös muiden käyttäjien arkistoja ja kokoelmia. Mainittujen käyttäjäryhmien 
olisi kuitenkin voitava digitoida vain omat arkistonsa ja kokoelmansa. Tämä ei käy tarpeeksi 
selvästi ilmi 1 artiklasta. Tekstiä olisi siksi selvennettävä.

Tarkistus 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 
tekijänoikeuksilla suojattuihin teoksiin, 
jotka sisältyvät 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen organisaatioiden 
kokoelmiin ja jotka ovat

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiossa julkaisemista koskeva vaatimus on siirretty kyseiseen kohtaan.

Tarkistus 89
Jean-Marie Cavada
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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 
tekijänoikeuksilla ja lähioikeuksilla 
suojattuihin teoksiin, jotka ovat 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
organisaatioiden kokoelmissa ja jotka on 
julkaistu tai yleisradioitu ensi kerran 
jonkin jäsenvaltion alueella ja jotka ovat

Or. fr

Tarkistus 90
Sajjad Karim

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 
tekijänoikeuksilla suojattuihin teoksiin, 
jotka ovat 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen organisaatioiden 
kokoelmissa, jotka ovat peräisin jonkin 
jäsenvaltion alueelta tai jotka on julkaistu 
tai yleisradioitu ensi kerran jonkin 
jäsenvaltion alueella ja jotka ovat

Or. en

Tarkistus 91
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

jotka on julkaistu tai yleisradioitu tai 
välitetty yleisölle ensi kerran jäsenvaltiossa 
ja jotka ovat

Or. en

Tarkistus 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, 
sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden 
kirjoitusten ja painetun aineiston
muodossa olevia teoksia, jotka julkaistiin, 
esitettiin tai radioitiin tai televisioitiin ensi 
kerran jäsenvaltion alueella vähintään 
viisi vuotta aikaisemmin, tai

Or. en

Perustelu

Minimum time after publication: Article 1(2)(3) of the Commission's proposal is made 
redundant by the rapporteur's amendment to Article 1(2)(2) and it should be deleted. This 
would, however, make the requirement for a minimum time after publication before a work 
can be declared orphan disappear completely, which would not be appropriate. Although the 
Commission proposal does not contain any minimum time after publication for printed 
material, the minimum time should apply to all types of works. Since it can be expected that 
works become orphan in the future as well, even if efforts are taken to reduce the problem, the 
minimum time should be defined as a certain number of years after the publication, and not 
as a fixed date. In order to ensure harmonisation, the Directive should specify a fixed time 
limit rather than leave it to be decided by the Member States.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

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

(1) julkaistuja teoksia ja äänitallenteita, 
jotka sisältyvät yleisesti käytettävissä 
olevien kirjastojen, oppilaitosten, 
museoiden tai arkistojen kokoelmiin, tai

Or. en

Tarkistus 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(2) äänitallenteita tai elokuvateoksia tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkaistiin, 
esitettiin tai radioitiin tai televisioitiin ensi 
kerran jäsenvaltion alueella vähintään 
viisi vuotta aikaisemmin, tai

Or. en

Perustelu

Vähimmäisaika julkaisemisen jälkeen: katso 1 artiklan 2 kohdan 1 alakohtaa koskeva 
tarkistus."Äänitallenteet": katso johdanto-osan 9 kappaletta koskeva tarkistus.

Tarkistus 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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. de

Perustelu

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että orpoteoksia on tuotettu myös joulukuun 31. päivän 
2002 jälkeen.

Tarkistus 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 1 artiklan 2 kohdan 3 alakohta käy tarpeettomaksi esittelijän 1 artiklan 2 kohdan 
2 alakohtaan tekemän tarkistuksen vuoksi, koska kaikkiin teoksiin, joihin sovelletaan 1 
artiklan 2 kohdan 3 alakohtaa, sovelletaan automaattisesti myös 1 artiklan 2 kohdan 2 
alakohtaa.

Tarkistus 97
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 

(3) teoksia, jotka ovat osa ääni- tai 
audiovisuaalista teosta, jonka julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatio on 
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tuottaneet ennen 31 päivää joulukuuta 
2002 ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

tuottanut ja lähettänyt ensi kerran 
jäsenvaltiossa ennen 31 päivää joulukuuta 
2002 ja joka sisältyy sen arkistoihin.

Or. fr

Tarkistus 98
Luigi Berlinguer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) teokset, jotka ovat olennainen osa 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja teoksia 
tai jotka sisältyvät niihin.

Or. en

Perustelu

Soveltamisalan tulee teosten lisäksi kattaa myös muu suojattu aineisto, koska direktiivi ei 
muutoin toimisi mielekkäästi kyseisten lähetystoiminnan harjoittajien kannalta.
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Tarkistus 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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. tekijänoikeuksilla suojattu teos 
katsotaan orpoteokseksi, ellei yhtä tai 
useampaa tekijänoikeuksien tai 
lähioikeuksien haltijaa määritetä tai 
määrityksestä huolimatta paikanneta sen 
jälkeen, kun oikeudenhaltijan riittävä 
oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 3 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lähioikeudet on sisällytettävä tekstiin, koska direktiivi ei muutoin toimisi mielekkäästi 
kyseisten lähetystoiminnan harjoittajien kannalta.

Tarkistus 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Or. en

Tarkistus 102
Toine Manders
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos teoksella on useampi kuin yksi 
oikeudenhaltija eikä vähintään yhtä
oikeudenhaltijoista ole määritetty eikä
paikannettu, teos katsotaan orpoteokseksi.
Tämä ei vaikuta tunnettujen tai 
määritettyjen oikeudenhaltijoiden 
oikeuksiin.

Or. de

Perustelu

Komission käyttämä sanamuoto johtaisi siihen, että suurta osaa teoksista (erityisesti 
audiovisuaalisia teoksia) ei voitaisi asettaa saataville. Määritelmää on siksi laajennettava ja 
samalla on selvennettävä, että tämä ei vaikuta määritettyjen oikeudenhaltijoiden oikeuksiin.

Tarkistus 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos teoksella on useampi kuin yksi 
tekijänoikeuksien tai lähioikeuksien 
haltija ja yksikin oikeudenhaltijoista on 
määritetty ja paikannettu, tämä direktiivi ei 
vaikuta muiden oikeudenhaltijoiden 
oikeuksiin.

Or. en

Perustelu

Lähioikeudet on sisällytettävä tekstiin. Direktiivillä ei saisi rajoittaa tunnettujen 
oikeudenhaltijoiden oikeuksia.

Tarkistus 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 
riittävä oikeuksien selvitys tehdään 
vilpittömästi tutustumalla kyseisen 
teosluokan osalta tarkoituksenmukaisiin 
lähteisiin.

Or. en

Perustelu

Comment by Europeana, EBLIDA, JISC and Liber, representing libraries, museums and 
other memory institutions: A solution to the legal problem presented by orphan works is 
without any use unless it is practical. Large-scale release of orphan works will be impossible 
if the Directive insists on a diligent search for the right-holder of “each work” that is 
contained within a film, book or sound recording. A single physical work can potentially have 
many different contributors (for example a film in the UK across the 20th century can have at 
least 14 different rightholders) and the requirement to physically inspect every work imposed 
by the current wording, rather than using the cataloguing information that exists, will make 
mass digitisation impossible. The risks of a library digitising a work whose author can indeed 
be traced must be minimised but the words ’good faith’, ‘reasonable’ and ‘diligent’ that 
appear in the Directive are already well-understood legal principles. In addition to this the
Annex to the draft Directive indicates a pragmatic and appropriate list of sources which need 
to be searched, including the ARROW database, national catalogues and collecting society 
databases. However, without the removal of the term “each work” not only will mass 
digitisation be impossible because of the requirement to do a physical inspection, but also the 
use of existing databases of rightholders as envisaged by the Annex and the ARROW project
itself will not be sufficiently comprehensive to fall within the scope of “due diligence”. 
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Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 109
Luigi Berlinguer

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 
tehdään riittävä oikeuksien selvitys 
tutustumalla kyseisen teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisiin lähteisiin.

Or. en

Tarkistus 110
Alexandra Thein
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 111
Alexandra Thein

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tapauksissa, joissa tiedetään, että 
elokuvateos tai audiovisuaalinen teos, 
josta tehdään huolellinen selvitys on 
yhteistuotantoa, selvitys on tehtävä 
kussakin yhteistuotantoon osallistuneessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio määrittää 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, 

2. Kukin jäsenvaltio määrittää 
yhteisymmärryksessä oikeudenhaltijoiden 
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mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin 
sisältyvät liitteessä luetellut lähteet.

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

Or. fr

Tarkistus 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Julkisesti käytettävissä olevat tietokannat mainitaan komission ehdotuksen johdanto-osan 
kappaleessa 13, joten ne olisi selvyyden vuoksi mainittava myös artiklassa. Sana "voivat": 
Koska kukin jäsenvaltio määrittää tarkoituksenmukaiset lähteet yksilöllisesti yhdessä 
sidosryhymien kanssa, jäsenvaltiot voivat päättää lisätä niihin muita lähteitä tai poistaa ne, 
jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia kyseisessä maassa (esim. lakisääteinen tallettaminen). 

Tarkistus 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio määrittää 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, 

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

mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan tai 
äänitallenteiden osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin 
sisältyvät liitteessä luetellut lähteet.

Or. en

Tarkistus 115
Luigi Berlinguer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kukin jäsenvaltio määrittää 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, 
mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan osalta 
tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin 
sisältyvät liitteessä luetellut lähteet, 
edellyttäen että nämä lähteet ovat 
julkisesti käytettävissä verkossa.

Or. en

Tarkistus 116
Alexandra Thein

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

Komission teksti Tarkistus

Lähteisiin on sisällytettävä myös 
orpoteosten riittävästä oikeuksien 
selvityksestä tehdyn 
yhteisymmärrysmuistion (Memorandum 
of Understanding on Diligent Search 
Guidelines for Orphan Works) 1 kohdassa 
mainitut asianmukaista huolellisuutta 
koskevien suuntaviivojen (Due Diligence 
Guidelines) mukaiset lähteet. 

Or. de
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Perustelu

Tämä muistio julkaistiin 4. kesäkuuta 2008. Kirjastot, arkistot ja oikeudenhaltijat 
allekirjoittivat sen Euroopan komission edustajan läsnä ollessa, ja se sisältää luotettavien 
lähteiden yhdenmukaistetun luettelon.

Tarkistus 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 sen jäsenvaltion alueella, jossa teos 
ensi kerran julkaistiin tai yleisradioitiin.
Jos on olemassa merkkejä siitä, että toisen 
jäsenvaltion alueelta olevat 
oikeudenhaltijat ovat osallistuneet teoksen 
tuottamiseen, riittävän oikeuksien 
selvityksen katsotaan päättyneen, kun se 
on suoritettu myös tämän jäsenvaltion 
alueella.

Or. de

Perustelu

Eri jäsenvaltioista olevien oikeudenhaltijoiden yhteisesti tuottamat teokset ovat hyvin yleisiä. 
Lisäksi on olemassa mahdollisuus, että teos yleisradioidaan ensimmäistä kertaa jossakin 
jäsenvaltiossa, mutta että se on tuotettu eri jäsenvaltioissa. Jos yhdessä jäsenvaltiossa 
tehtävän riittävän oikeuksien selvityksen aikana ilmenee, että teoksella on yhteyksiä johonkin 
toiseen jäsenvaltioon, selvitys on ulotettava kauemmas kuin vain siihen jäsenvaltioon, jossa 
teos julkaistiin tai yleisradioitiin ensi kerran.

Tarkistus 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

vain siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella 
teos ensi kerran julkaistiin, esitettiin tai 
yleisradioitiin. Se suoritetaan vilpittömästi 
ja kohtuullisessa laajuudessa ennen 
teoksen käyttämistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa on käytetty mietintöluonnoksen sanamuotoa ja tekstiin on lisätty sana 
"esitettiin, jotta se kattaa myös elokuvateokset.

Tarkistus 119
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä 
vain siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella
teos ensi kerran julkaistiin tai 
yleisradioitiin. Selvitys on tehtävä 
vilpittömästi ja kohtuullisin ehdoin 
kustakin käytetystä teoksesta.

Or. fr

Tarkistus 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

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

Komission teksti Tarkistus

Joissakin tapauksissa vilpittömyys ja 
riittävä oikeuksien selvitys edellyttää 
selvityksen tekemistä myös muissa 
jäsenvaltioissa, kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa teos ensimmäisen kerran julkaistiin 
tai yleisradioitiin.
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Or. fr

Tarkistus 121
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos teosta ei ole julkaistu tai 
yleisradioitu tai jos jäsenvaltiota, jossa 
teos ensi kerran julkaistiin tai 
yleisradioitiin, ei voida määrittää, riittävä 
oikeuksien selvitys on tehtävä 
alkuperämaassa tai valtiossa, johon teos 
eniten liittyy. Tarvittaessa tehdään uusi 
tiedonhakupyyntö muissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan tietokantaan.
Jäsenvaltioiden tietokannat on 
suunniteltava ja toteutettava siten, että ne 
voivat olla yhteydessä toisiinsa 
yleiseurooppalaisella tasolla.

Or. fr

Tarkistus 123
Alexandra Thein
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimivaltaiset yhteisvalvontajärjestöt 
ryhtyvät toimimaan niiden 
oikeudenhaltijoiden puolesta, joita ei 
riittävän oikeuksien selvityksen 
jälkeenkään ole kyetty määrittämään.

Or. de

Tarkistus 124
Luis de Grandes Pascual

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos vilpittömästi tehtävä riittävä 
oikeuksien selvitys tehdään 
elokuvateoksesta tai audiovisuaalisesta 
teoksesta, joka on yhteistuotantoa, 
vilpitön ja riittävä oikeuksien selvitys on 
toteutettava kussakin yhteistuotantoon 
osallistuneessa jäsenvaltiossa.

Or. es

Perustelu

Monet elokuvateokset ja audiovisuaaliset teokset on tehty yhteistuotantona. Jos vilpittömästi 
tehtävä riittävä oikeuksien selvitys toteutetaan vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi 
kerran julkaistiin tai yleisradioitiin, päädyttäisiin usein tulokseen, että audiovisuaalinen teos 
on orpoteos, kun sen orpoteoken asemaa koskevat tiedot voisivat olla saatavissa muista 
yhteistuotantoon osallistuneista jäsenvaltioista. Vilpitön ja riittävä oikeuksien selvitys olisi 
siksi tehtävä kaikissa yhteistuotantoon osallistuneissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 126
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 127
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden olemassa olevia tai tulevia 
järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien 
hallintaa, kuten laajennettuja 
kollektiivisia lupia tai lupavaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jos orpoteokseksi katsotulla teoksella on 
vain yksi oikeudenhaltija, jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tällä 
oikeudenhaltijalla on milloin tahansa 
mahdollisuus lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena. Jos orpoteokseksi katsotulla 
teoksella on useampia kuin yksi 
oikeudenhaltija, teoksen asema 
orpoteoksena voidaan lopettaa vain, jos 
kaikki oikeudenhaltijat on 2 artiklan 2 
kohdan mukaisesti määritetty ja 
paikannettu.

Or. de

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 2 kohtaan liittyvä selvennys (useampi kuin yksi 
oikeudenhaltija).

Tarkistus 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 
mahdollisuus omalta osaltaan lopettaa 
teoksen asema orpoteoksena ilmoittamalla 
itsestään asianmukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Kun teoksella on useita oikeudenhaltijoita, kunkin oikeudenhaltijan olisi voitava käyttää omia 
oikeuksiaan ja kutakin oikeudenhaltijaa on kohdeltava yksilönä, kun on kyse hänen 
oikeuksistaan.

Tarkistus 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 tai 
äänitallenteen oikeudenhaltijalla on 
milloin tahansa mahdollisuus lopettaa 
teoksen asema orpoteoksena.

Or. en

Tarkistus 131
Alexandra Thein

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 
mahdollisuus lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena, ja niiden on vahvistettava 
tätä tarkoitusta varten nopea, yhtenäinen 
ja edullinen menettely.

Or. de

Tarkistus 132
Toine Manders
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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 omalta osaltaan
lopettaa teoksen asema orpoteoksena 
nopealla, yhtenäisellä ja 
kustannustehokkaalla tavalla siinä 
jäsenvaltiossa, jonka hän valitsee.

Or. en

Tarkistus 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Orpoteoksen aseman lopettaminen yhden 
oikeudenhaltijan osalta, joka ilmoittaa
itsestään, ei saa kyseenalaistaa tämän 
direktiivin mukaisesti aikaisemmin tehtyjä 
sopimuksia, jotka koskevat tämän 
oikeudenhaltijan osalta aikaisemmin 
orpoteokseksi luokitellun teoksen käyttöä.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selkeä sääntö, jolla taataan niiden sopimusten toimivuus, jotka koskevat sellaisen 
tuotannon käyttöä, johon sisältyy yksi tai useampi orpoteos. Erityisesti yleisradioitavaa 
tuotantoa koskevat sopimukset tehdään kauan ennen kuin aineisto tosiasiallisesti 
yleisradioidaan, ja kaikki asianosaiset (mukaan luettuina ohjelman toimittajat, ilmoittajat 
jne.) tarvitsevat oikeusvarmuutta. 
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Tarkistus 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 136
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) välittämällä orpoteoksen yleisölle ja 
saattamalla sen yleisön saataviin siten, että 
se on kansalaisten saatavissa heidän 
valitsemastaan paikasta käsin ja heidän 
valitsemanaan aikana;
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Or. fr

Tarkistus 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) välittämällä orpoteoksen yleisölle ja 
saattamalla sen yleisön saataviin 
johtimitse tai johtimitta, niin että se on 
kaikkien saatavilla heidän itse 
valitsemastaan paikasta heidän itse 
valitsemanaan aikana.

Or. en

Perustelu

Sallittu käyttö on ehdotuksen nykyisen sanamuodon mukaan rajattu pyynnöstä tapahtuvaan 
käyttöön. Se ei näin ollen kattaisi yleisradio-organisaation kokoelmissa olevien teosten 
uusintalähetyksiä (tai tällaisten uusintalähetysten samanaikaista lähetystä). Pyynnöstä 
tapahtuva käyttö on lisäksi 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti yleisesti rajattu käyttäjän "yleisen 
edun mukaisiin tehtäviin" sisältyviin käyttötarkoituksiin. Tämä rajoittaisi tarpeettomasti 
jäsenvaltioiden vapautta pyrkiä löytämään muita toimivia ratkaisuja.

Tarkistus 138
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot eivät saa 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.
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saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön.

Or. fr

Tarkistus 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 tai äänitallenteita 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 140
Luis de Grandes Pascual

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

Or. es
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Perustelu

Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset EU:ssa olisi määriteltävä kapea-alaisesti ja sidoksissa 
yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin, kuten teosten säilyttäminen, restaurointi ja asettaminen 
saataville kulttuuri-, tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Tarkistus 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos yksi tai useampi orpoteokseksi 
katsotun teoksen oikeudenhaltijoista on 
määritetty, mutta ei paikannettu, 
oikeudenhaltijoiden nimet ilmoitetaan 
aina teosta käytettäessä.

Or. de

Perustelu

Näitä säännöksiä olisi, kuten 7 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa, sovellettava myös ei-
kaupallisiin käyttötarkoituksiin.

Tarkistus 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot maksavat teoksen käytöstä 
korvauksen niille oikeudenhaltijoille, 
jotka lopettavat teoksen aseman 
orpoteoksena 5 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla.

Or. fr
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Tarkistus 143
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. Rekisterit on suunniteltava ja 
toteutettava siten, että ne voivat olla 
yhteydessä toisiinsa yleiseurooppalaisella 
tasolla.

Or. fr

Tarkistus 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 ja äänitallenteita
1 kohdan mukaisesti 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut organisaatiot pitävät kirjaa 
tekemistään riittävistä oikeuksien 
selvityksistä ja ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä.

Or. en

Tarkistus 145
Alexandra Thein
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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 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot voivat käyttää orpoteoksia 1 
kohdan mukaisesti, edellyttäen, että

(1) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään 
riittävistä oikeuksien selvityksistä;
(2) organisaatiot ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä;
(3) orpoteoksen oikeudenhaltijan nimi 
mainitaan aina teoksen käytön 
yhteydessä, jos oikeudenhaltija on 
määritetty, muttei paikannettu;
(4) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot maksavat teoksen käytöstä
korvauksen niille oikeudenhaltijoille, 
jotka lopettavat teoksen aseman 
orpoteoksena 5 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla; korvauksen on oltava 
verrannollinen saman teoksen 
määritetylle ja paikannetulle 
oikeudenhaltijalle samasta käytöstä 
maksetun korvauksen kanssa;
oikeudenhaltijoilla on oikeus vaatia edellä 
tässä kohdassa tarkoitettu korvaus 
jäsenvaltioiden asettamassa määräajassa, 
joka on vähintään viisi vuotta 
vaatimukseen johtaneen tapahtuman 
päivämäärästä.

Or. en

Tarkistus 146
Jean-Marie Cavada
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot maksavat teoksen käytöstä 
korvauksen niille oikeudenhaltijoille, 
jotka lopettavat teoksen aseman 
orpoteoksena 5 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla.

Or. fr

Tarkistus 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos oikeudenhaltija on määritetty, 
muttei paikannettu, orpoteoksen 
oikeudenhaltijan nimi mainitaan aina 
teoksen käytön yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset
1. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuille organisaatioille 
luvan käyttää orpoteoksia muihin kuin 6 
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artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin edellyttäen, että
(1) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään 
riittävistä oikeuksien selvityksistä;
(2) organisaatiot ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä;
(3) orpoteoksen oikeudenhaltijan nimi 
mainitaan aina teoksen käytön 
yhteydessä, jos oikeudenhaltija on 
määritetty muttei paikannettu;
(4) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot maksavat teoksen käytöstä 
korvauksen niille oikeudenhaltijoille, 
jotka lopettavat teoksen aseman 
orpoteoksena 5 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla;
(5) oikeudenhaltijoilla on oikeus vaatia 
edellä 4 kohdassa tarkoitettu korvaus 
jäsenvaltioiden asettamassa määräajassa,
joka on vähintään viisi vuotta 
vaatimukseen johtaneen tapahtuman 
päivämäärästä.
2. Jäsenvaltiot voivat määrittää, miten 1 
kohdassa tarkoitettu lupa annetaan, ja 
päättää itse edellä 1 kohdan 5 alakohdan 
mukaisesti asetetun määräajan 
päättymisen jälkeen vaatimatta jääneiden 
tulojen käytöstä.

Or. fr

Tarkistus 149
Luis de Grandes Pascual

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset



PE475.839v01-00 54/64 AM\882180FI.doc

FI

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuille organisaatioille 
luvan käyttää orpoteoksia muihin kuin 6 
artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin edellyttäen, että
(1) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään 
riittävistä oikeuksien selvityksistä;
(2) organisaatiot ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä;
(3) orpoteoksen oikeudenhaltijan nimi 
mainitaan aina teoksen käytön 
yhteydessä, jos oikeudenhaltija on 
määritetty muttei paikannettu;
(4) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot maksavat teoksen käytöstä 
korvauksen niille oikeudenhaltijoille, 
jotka lopettavat teoksen aseman 
orpoteoksena 5 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla;
(5) oikeudenhaltijoilla on oikeus vaatia 
edellä 4 kohdassa tarkoitettu korvaus 
jäsenvaltioiden asettamassa määräajassa, 
joka on vähintään viisi vuotta 
vaatimukseen johtaneen tapahtuman 
päivämäärästä.
2. Jäsenvaltiot voivat määrittää, miten 1 
kohdassa tarkoitettu lupa annetaan, ja 
päättää itse edellä 1 kohdan 5 alakohdan 
mukaisesti asetetun määräajan 
päättymisen jälkeen vaatimatta jääneiden 
tulojen käytöstä.

Or. es

Tarkistus 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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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 tai 
äänitallenteita muihin kuin 6 artiklan 2 
kohdassa mainittuihin tarkoituksiin 
edellyttäen, että

Or. en

Tarkistus 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) organisaatiot ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä;

(2) organisaatiot ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten ja äänitallenteiden
käytöstä;

Or. en

Tarkistus 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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;

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

Or. en
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Tarkistus 153
Toine Manders

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot voivat kaupallistaa 
orpoteoksen kohtuullisella tavalla ja 
vilpittömin mielin siihen päivämäärään 
saakka, jona oikeudenhaltija vaatii 
teoksen oikeuksia itselleen ja lopettaa sen 
orpoteoksen aseman 5 artiklan 
mukaisesti; siihen päivämäärään saakka 
oikeuksienhaltijalle ei makseta korvausta 
eikä tekijänoikeus ole voimassa;

Or. en

Tarkistus 154
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

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

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

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa kirjastojen, museoiden sekä radio- ja TV-
lähetystoiminnan harjoittajien oikeusvarmuutta. Jos oikeudenhaltijalla, joka ilmoittaa 
itsestään, on oikeus saada korvausta, jota ei ole määritelty, oikeusvarmuus häviää, eikä 
direktiivin 7 artiklalla ole enää merkitystä.

Tarkistus 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 tai 
äänitallenteen käytöstä korvauksen niille 
oikeudenhaltijoille, jotka lopettavat 
teoksen aseman orpoteoksena 5 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;

Or. en

Tarkistus 157
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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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 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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.

(5) oikeudenhaltijoilla on oikeus vaatia 
edellä 4 kohdassa tarkoitettu korvaus 
viiden vuoden kuluessa vaatimukseen 
johtaneen tapahtuman päivämäärästä.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi yhdenmukaistamisen takaamiseksi vahvistettava tarkka määräaika 
pikemminkin kuin jätettävä se jäsenvaltioiden päätettäväksi.

Tarkistus 159
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) oikeudenhaltijoilla on oikeus vaatia 
edellä 4 kohdassa tarkoitettu korvaus 

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

jäsenvaltioiden asettamassa määräajassa, 
joka on vähintään viisi vuotta 
vaatimukseen johtaneen teoksen käytön 
päivämäärästä.

Or. fr

Tarkistus 160
Jean-Marie Cavada

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat määrittää, miten 1 
kohdassa tarkoitettu lupa annetaan. Ne 
voivat edelleen päättää itse edellä 1 kohdan 
5 alakohdan mukaisesti asetetun määräajan 
päättymisen jälkeen vaatimatta jääneiden 
tulojen käytöstä. Etusija on kuitenkin 
annettava näiden tulojen kohdentamiselle 
teosten restaurointiin ja digitointiin sekä 
luomisprosessia tukeviin toimiin.

Or. fr

Tarkistus 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muiden säännösten soveltaminen Muiden säännösten noudattaminen

Or. fr

Tarkistus 162
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivillä ei myöskään rajoiteta
jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat 
teosten laajamittaista digitointia, kuten 
järjestelyjä, jotka liittyvät teoksiin, jotka 
eivät ole käytettävissä.

Or. fr

Tarkistus 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä ei rajoiteta teosten ja 
muun suojatun aineiston oikeuksien 
hallintaa koskevien määräysten ja 
erityisesti kollektiivisia lupia koskevia 
sopimuksia, edustus- tai siirto-
oikeusolettamuksia, pakollista 
yhteisvalvontaa tai edellä mainittujen 
yhdistelmiä koskevien määräysten 
soveltamista, riippumatta siitä, ovatko 
kyseiset teokset tai suojattu aineisto 2 
artiklan mukaisia orpoteoksia unionin 
lainsäädännön sekä tekijänoikeuksia ja 
lähioikeuksia koskevien kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti. Jos tällaisia 
määräyksiä on jo olemassa tai niitä 
otetaan käyttöön, kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, että 1 artiklan 1 kohdasta 
hyötyvien tahojen oikeuksia suojellaan, 
kun ne käyttävät teoksia tai muuta 
suojattua aineistoa lupien tai tällaisten 
määräysten mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

There is neither a provision on a possible solution for orphan works via a form of collective 
licensing nor any encouragement for Member States to introduce such a type of solution, 
whereas in a number of Member States arrangements of this kind have proven to be 
appropriate for both orphan works and broadcasters' archives. Although the preamble 
includes the wording "The proposal also clarifies the application of extended collective 
licences to works which are potentially orphan works", the proposal itself omits to provide for 
the possibility of such licensing arrangements if a Member State would prefer to take that 
approach. This issue is too important to deal with such a provision merely in a recital.
Moreover, where such an approach is or will be taken, this Directive must create the 
necessary legal certainty for the cross-border effect.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Oikeuksien hallinta

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

Or. fr

Tarkistus 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin säännöksiä 
sovelletaan kaikkiin 1 artiklassa 
tarkoitettuihin teoksiin, joita 
jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädäntö 

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

tekijänoikeuslainsäädäntö suojelee 
[päivänä, jona direktiivi on saatettava 
osaksi kansallista lainsäädäntöä].

Or. en

Tarkistus 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 tai soveltamisalaan
kuulumattoman muun suojatun aineiston, 
erityisesti erillisten valokuvien ja muiden 
kuvien sekä kaikenlaisten Euroopassa 
luotujen julkaisemattomien teosten
mahdollisesta sisällyttämisestä tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Muut edunsaajat kuin museot, kirjastot jne. ovat välttämättömiä, jos orpoteosten halutaan 
olevan muun muassa niiden dokumenttifilmien tuottajien käytettävissä, jotka haluavat käyttää 
historialista elokuva-aineistoa, tai yleisemmin kaikkien muiden kulttuurialan toimijoiden 
käytettävissä, jotka saattavat haluta käyttää hyväkseen Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä 
uusissa töissä. Julkaisemattomat teokset ovat kulttuurisesti erittäin tärkeitä, koska monet 
museoiden ja kirjastojen kokoelmissa olevat teokset kuuluvat tähän ryhmään. Tämä direktiivi 
on alku orpoteoksiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi, mutta se on kaukana täydellisestä 
ratkaisusta.

Tarkistus 167
Rolandas Paksas
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. lt

Tarkistus 168
Sajjad Karim

Ehdotus direktiiviksi
Liite –3 kohta –a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kunkin maan kustantajaliitto, 
kirjailijaliitto ja toimittajaliitto;

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

Or. en

Tarkistus 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) teoksen pakkauksessa olevat tiedot 
tuotantoon osallistuneista ja muut tiedot.

Or. en

Tarkistus 170
Piotr Borys, Marielle Gallo
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Ehdotus direktiiviksi
Liite –5 kohta –d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) tietokannat/jäsenluettelot kaikista 
asianomaisista organisaatioista ja 
laitoksista, jotka edustavat kyseistä 
oikeudenhaltijoiden ryhmää.

Or. en


