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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely
***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)
***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä 
sallituista käyttötarkoituksista
(KOM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0289),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 49, 56 sekä 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0138/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. syyskuuta 2011 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kirjastot, museot, arkistot, 
oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen 
palvelun yleisradio-organisaatiot ovat 
käynnistäneet kokoelmiensa tai 

(1) Jäsenvaltioihin sijoittautuneet
kirjastot, museot, arkistot, oppilaitokset, 
elokuva-arkistot ja lähetystoiminnan 
harjoittajat ovat käynnistäneet 

                                               
1 EUVL C ....
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arkistojensa laajamittaisen digitoinnin 
Euroopan digitaalisten kirjastojen 
luomiseksi. Jäsenvaltioiden kirjastot, 
museot, arkistot, oppilaitokset, elokuva-
arkistot ja julkisen palvelun yleisradio-
organisaatiot auttavat osaltaan 
säilyttämään ja levittämään eurooppalaista 
kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää 
Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten 
Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston 
laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät 
tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat 
lisäävät kirjastojen kokoelmien 
tutkimusarvoa.

kokoelmiensa tai arkistojensa 
laajamittaisen digitoinnin Euroopan 
digitaalisten kirjastojen luomiseksi. Ne
auttavat osaltaan säilyttämään ja 
levittämään eurooppalaista 
kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää 
Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten 
Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston 
laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät 
tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat 
lisäävät kirjastojen kokoelmien 
tutkimusarvoa.

Or. pl

Tarkistus 2

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 oikeudenhaltijoita ei ole määritetty 
tai määrittämisestä huolimatta paikannettu. 
Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten
tekijänoikeussuojan alaisten 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. pl
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta kirjastoille, museoille, 
oppilaitoksille, arkistoille, elokuva-
arkistoille ja julkisen palvelun yleisradio-
organisaatioille voidaan varmistaa 
sisämarkkinoilla orpoteosten käyttöön 
liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan erityisesti 
yhteinen tapa määrittää orpoteoksen asema 
ja orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset.

(7) Jotta kirjastoille, museoille, 
oppilaitoksille, arkistoille, elokuva-
arkistoille ja lähetystoiminnan 
harjoittajille voidaan varmistaa 
sisämarkkinoilla orpoteosten käyttöön 
liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan erityisesti 
yhteinen tapa määrittää orpoteoksen asema 
ja orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset.

Or. pl
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Julkisen palvelun yleisradio-
organisaatioiden tuottamiin ja niiden 
arkistoissa oleviin elokuvateoksiin ja 
ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin 
sisältyy orpoteoksia. Kun otetaan 
huomioon yleisradiotoiminnan 
harjoittajien erityinen asema ääni- ja 
audiovisuaalisen materiaalin tuottajina ja 
tarve toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan orpoteosten esiintymistä 
vastaisuudessa, on aiheellista säätää 
määräajasta, joka koskee tämän 
direktiivin soveltamista, kun kyseessä ovat 
yleisradio-organisaatioiden arkistoissa 
olevat teokset.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 6

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

Or. pl
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Tarkistus 7

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 tai 
yleisradioitu ensimmäisen kerran EU:n
jäsenvaltion alueella.

Or. pl

Tarkistus 8

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

Or. pl

Tarkistus 9

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 

(14) Orpoteoksilla voi olla useita
oikeudenhaltijoita, tai ne voivat sisältää 
muita teoksia tai suojatun kohteen. Tämän 
direktiivin ei pidä vaikuttaa tunnettujen tai 
määritettyjen oikeudenhaltijoiden 
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oikeudenhaltijoiden oikeuksiin. oikeuksiin.

Or. pl

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Päällekkäisten hakutoimenpiteiden 
välttämiseksi riittävä oikeuksien selvitys 
olisi tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa
teos ensi kerran julkaistiin tai 
yleisradioitiin. Jotta muut jäsenvaltiot 
voivat selvittää, onko teokselle myönnetty 
jossakin jäsenvaltiossa orpoteoksen asema, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien 
selvityksen tulokset kirjataan julkisesti 
käytettävissä olevaan tietokantaan.

(15) Päällekkäisten hakutoimenpiteiden 
välttämiseksi riittävä oikeuksien selvitys 
olisi tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa,
jonka alueella 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. pl

Tarkistus 11

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 lopettaa teoksen asema 
orpoteoksena, jos hän ryhtyy vaatimaan 
oikeuksiaan teokseensa.

Or. pl
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Tarkistus 12

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 asettaa 
orpoteoksia saataville ja valmistaa niistä 
kappaleita siten kuin direktiivissä 
2001/29/EY tarkoitetaan, 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. pl

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE472.338v01-00 12/25 PR\878512FI.doc

FI

kyseisiltä kumppaneilta.

Or. pl

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta edistetään unionin kansalaisten 
mahdollisuutta käyttää Euroopan 
kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, 
että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja 
yleisön saataville asetetut orpoteokset ovat 
saatavilla myös muissa jäsenvaltioissa.
Yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, 
oppilaitosten, museoiden tai arkistojen, 
elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden, jotka 
käyttävät orpoteoksia yleisen edun 
mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, olisi 
voitava asettaa ne yleisön saataville muissa 
jäsenvaltioissa.

(19) Jotta edistetään unionin kansalaisten 
mahdollisuutta käyttää Euroopan
kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, 
että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja 
yleisön saataville asetetut orpoteokset ovat 
saatavilla myös muissa jäsenvaltioissa.
Kirjastojen, oppilaitosten, museoiden tai 
arkistojen, elokuva-arkistojen ja
lähetystoiminnan harjoittajien, jotka 
käyttävät orpoteoksia yleisen edun 
mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, olisi 
voitava asettaa ne yleisön saataville muissa 
jäsenvaltioissa.

Or. pl

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl



PR\878512FI.doc 13/25 PE472.338v01-00

FI

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 
että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, 
oppilaitokset, museot, arkistot, elokuva-
arkistot tai julkisen palvelun yleisradio-
organisaatiot käyttävät orpoteoksia yleisen 
edun mukaista tehtävää pidemmälle 
meneviin tarkoituksiin. Tällöin 
oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät 
vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi 
maksettava korvaus. Tällaisessa 
korvauksessa olisi otettava huomioon 
teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka 
on korvausten maksamiseksi kerätty 
tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka 
ovat vaatimatta tämän direktiivin 
mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, 
olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia 
koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat 
oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja 
automatisoiduin keinoin niissä 
teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai 
mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä 
direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, 
että 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 
myös otettava huomioon teoksen tyyppi ja 
asianomainen käyttö. Jäsenvaltiot voivat 
säätää, että tulot, jotka on korvausten 
maksamiseksi kerätty tällaisten orpoteosten 
käytöstä mutta jotka ovat vaatimatta tämän 
direktiivin mukaisesti vahvistetun 
määräajan jälkeen, olisi käytettävä 
rahoittamaan oikeuksia koskevia 
tietolähteitä, jotka helpottavat oikeuksien 
riittävää selvitystä edullisin ja 
automatisoiduin keinoin niissä 
teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai 
mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. pl

Tarkistus 17

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, 

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten
joitakin erityyppisiä käyttötapoja 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yleisesti 
käytettävissä olevien kirjastojen, 
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elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun 
yleisradio-organisaatioiden toimesta.

oppilaitosten tai museoiden sekä arkistojen, 
elokuva-arkistojen ja lähetystoiminnan 
harjoittajien toimesta.

Or. pl

Tarkistus 18

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
tekijänoikeussuojan alaisiin teoksiin, 
jotka ovat 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen organisaatioiden 
kokoelmissa ja jotka on julkaistu tai
lähetetty ensi kerran jonkin jäsenvaltion 
alueella ja jotka ovat

Or. pl

Tarkistus 19

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 tai painetun materiaalin
muodossa olevia teoksia, tai

Or. pl
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(2) elokuvateoksia, ääni- tai 
audiovisuaalisia teoksia, tai

Or. pl

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
teosten osalta tätä direktiiviä sovelletaan 
myös niihin sisältyviin teoksiin, mukaan 
lukien kuvataide-, valokuva-, kuvitus-, 
muotoilu- ja arkkitehtuuriteokset ja 
viimeksi mainittujen teosten luonnokset 
sekä muutkin teokset.

Or. pl

Tarkistus 22

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. Tekijänoikeussuojan alainen teos 
katsotaan orpoteokseksi, ellei teoksen 
oikeudenhaltijaa määritetä tai 
määrityksestä huolimatta häntä ei voida 
paikantaa, vaikka riittävä selvitys on tehty 
ja kirjattu 3 artiklan mukaisesti.
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Or. pl

Tarkistus 23

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 ja vähintään yhtä
oikeudenhaltijoista ei ole määritetty ja 
paikannettu, teoksen katsotaan olevan 
orpoteos siltä osin kuin muita 
oikeudenhaltijoita ei ole määritetty tai 
heitä ei voida paikantaa, vaikka riittävä 
selvitys on tehty ja kirjattu 3 artiklan 
mukaisesti.

Or. pl

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Määritetyn tai paikannetun 
oikeudenhaltijan oikeuksia 2 kohdan 
säännökset eivät rajoita.

Or. pl

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Määrittääkseen, onko teos orpoteos, 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 

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

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

Or. pl

Tarkistus 26

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 kyseessä olevan
teosluokan osalta tarkoituksenmukaisia; 
näihin lähteisiin sisältyvät ainakin
liitteessä luetellut lähteet.

Or. pl

Tarkistus 27

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 lähetettiin.
Se suoritetaan vilpittömästi ja 
kohtuullisessa laajuudessa ennen teoksen 
käyttämistä.

Or. pl
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pl

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos orpoteoksena pidetyllä teoksella on 
useampi kuin yksi oikeudenhaltija, 
jokaisella oikeudenhaltijalla on hänelle 
kuuluvien oikeuksien osalta mahdollisuus 
lopettaa teoksen asema orpoteoksena.

Or. pl



PR\878512FI.doc 19/25 PE472.338v01-00

FI

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Teos menettää orpoteoksen asemansa 
ainoastaan jos kaikki tämän teoksen 
oikeudenhaltijat on määritetty tai 
paikannettu.

Or. pl

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei rajoita edellä 
tarkoitettujen organisaatioiden 
sopimusvapautta, jota ne käyttävät yleisen 
edun mukaisten tehtäviensä hoitamisessa.

3. Tämä direktiivi ei rajoita edellä 
tarkoitettujen organisaatioiden 
sopimusvapautta, jota ne käyttävät yleisen 
edun mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, 
ei varsinkaan julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuussopimusten osalta.
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Or. pl

Tarkistus 34

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.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot, jotka käyttävät orpoteosta 
6 artiklan 2 kohdan mukaisesti:
(1) pitävät kirjaa tekemistään riittävistä 
oikeuksien selvityksistä;
(2) ylläpitävät julkista rekisteriä 
orpoteosten käytöstään;
(3) mainitsevat orpoteoksen 
oikeudenhaltijan nimen aina teoksen 
käytön yhteydessä, jos orpoteoksen 
oikeudenhaltija on määritetty muttei 
paikannettu;

Or. pl
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Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille organisaatioille 
luvan käyttää orpoteoksia muihin kuin
6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin edellyttäen, että

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille organisaatioille 
luvan käyttää orpoteoksia muihin kuin 
6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin edellyttäen, että ne 
noudattavat 6 artiklan 4 a kohdan 
vaatimuksia ja että

Or. pl

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään 
riittävistä oikeuksien selvityksistä;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) organisaatiot ylläpitävät julkista 
rekisteriä orpoteosten käytöstä;

Poistetaan.

Or. pl
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Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 40

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) oikeudenhaltijoille, jotka lopettavat 
teoksen aseman orpoteoksena 5 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla, maksetaan 
kohtuullinen korvaus, jos 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot 
käyttävät tätä teosta;

Or. pl

Tarkistus 41

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) oikeudenhaltijat säilyttävät oikeuden
vaatia edellä 4 kohdassa tarkoitettua 
kohtuullista korvausta jäsenvaltioiden
asettamassa määräajassa, joka on vähintään 
viisi vuotta vaatimukseen johtaneen 
tapahtuman päivämäärästä.
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Or. pl

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Or. pl
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 alakohta

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 teosten 
tai kuulumattoman muun suojatun 
aineiston, erityisesti erillisten valokuvien ja 
muiden kuvien mahdollisesta 
sisällyttämisestä tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. pl

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
Liite – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut lähteet ovat seuraavat

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

Or. pl

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vapaakappalekirjasto; (a) vapaakappaleluettelot;

Or. pl
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Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vapaakappalekirjasto; (b) vapaakappaleluettelot;

Or. pl

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vapaakappalekirjasto; (a) vapaakappaleluettelot;

Or. pl


