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• Internetalustat tulevat olemaan vastuussa niille ladatusta sisällöstä

• Meemien ja GIFien jakamista ei säännellä direktiivissä

• Yksittäisillä sanoilla tai hyvin lyhyellä kuvauksella varustettuja linkkejä uutisartikkeleihin voi
jakaa

• Toimittajien saatava osuus kustantajien saamasta tekijänoikeuksien alaisesta tulosta

• Start up -alustoille kevyemmät vaatimukset

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume DUCH GUILLOT
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

1 I 6



Uudet tekijänoikeusäännöt turvaavat luovan alan toimijoiden ja uutiskustantajien asemaa
neuvotteluissa internetjättien kanssa. Säännöt turvaavat myös ilmaisunvapauden.
 
 Mepit hyväksyivät uuden direktiivin täysistunnossa äänin 348 puolesta, 274 vastaan ja 36
tyhjää. Lainsäädäntöä on käsitelty parlamentissa vuodesta 2016 lähtien. Jäsenmaiden pitää
vielä hyväksyä parlamentin päätös muutaman viikon kuluessa. Mikäli jäsenmaat hyväksyvät
parlamentin  äänestämän tekstin,  se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä,  jonka jälkeen
jäsenmailla  on kaksi  vuotta aikaa saattaa se osaksi  kansallista  lainsäädäntöä.
 
Uusien sääntöjen tavoite on turvata, että tekijänoikeudet toteutuvat internetissä. Lainsäädäntö
vaikuttaa suoraan muun muassa YouTuben, Facebook ja Google Newsin alustoihin.
 
Lainsäädännöllä pyritään myös takaamaan, että internet pysyy vapaan ilmaisun alueena.
 
Esittelijä Axel Vos sekä Euroopan parlamentin jäsenet Helga Trupel ja Sajjad Karim pitävät
aiheesta tiedotustilaisuuden klo 16.00 Suomen aikaa. Tilaisuutta voi seurata täältä.
 
Teknologiajättien tulee jakaa tuloja taiteilijoille ja toimittajille 
 
Uusien sääntöjen tavoitteena on vahvistaa oikeuksien haltijoiden mahdollisuuksia neuvotella
paremmista korvauksista työnsä käytöstä internetalustoilla. Säännöillä parannetaan erityisesti

Mepit hyväksyivät internetin tekijänoikeussäännöt  ©AP Images/European Union-EP
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muusikkojen, esiintyjien, käsikirjoittajien ja uutiskustantajien oikeuksia. Internetalustat tulevat
uusien  sääntöjen  myötä  olemaan  suoraan  vastuussa  niille  ladatusta  sisällöstä.  Lisäksi
uutiskustantajat voivat neuvotella sopimuksia toimittajien puolesta uutissyötealustojen kanssa.
 
Ilmaisunvapauden turvaaminen
 
Uudet  säännöt  eivät  tule  vaikuttamaan  tekstikatkelmien  jakamiseen  uutisartikkeleiden
yhteydessä.  Säännöillä  kuitenkin varmistetaan,  etteivät  uutissyötealustat  väärinkäytä tätä
mahdollisuutta. Näin ollen esimerkiksi Google News -alustalla esiintyvän tai Facebookissa
jaetun tekstipätkän pitää olla ”erittäin lyhyt”.
 
Tekijänoikeuksin  suojattujen  töiden  lataaminen internetalustoille  esimerkiksi  lainaamista,
kritiikkiä, arviointia, karikatyyriä, parodiaa tai pastissia varten on jatkossakin mahdollista ja
meemejä ja GIFejä voi jatkossakin jakaa.
 
Säännöt eivät koske useita internetalustoja
 
Lainsäädäntö ei koske sisällön lataamista ei-kaupallisiin verkkotietokirjoihin, kuten Wikipediaan,
tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoille, kuten GitHubiin. Vaatimukset start-up -yrityksille
ovat kevyemmät kuin vakiintuneemmille yrityksille.
 
Vahvemmat neuvotteluoikeudet tuottajille ja teosten esittäjille
 
Tuottajat ja teosten esittäjät voivat vaatia lisäkorvausta jakelijalta, joka hyötyy tuottajan työstä
esimerkiksi, jos alun perin sovittu korvaus on kohtuuttoman pieni suhteessa jakelijan saamaan
hyötyyn.
 
Tukea tutkimukseen ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen 
 
Direktiivin myötä tekijänoikeuksilla suojattua sisältöä saa käyttää ilmaiseksi kulttuuriperinnön
sä i l y t tämiseen .  Myynn is tä  po is tune i ta  teoks ia  saa  käy t tää ,  j os  yks i kään
yh te i sha l l i nno in t i o rgan isaa t io  e i  vo i  myön tää  teokse l le  l i senss iä .
 
Uusilla  säännöillä  pyritään  lisäksi  helpottamaan  tekijänoikeuksilla  suojatun  materiaalin
tutkimuskäyttöä.  Säännöillä  sallitaan  tekstin-  ja  tiedonlouhinta  tutkimuksessa  ja  näin
parannetaan eurooppalaisten tutkijoiden kilpailuasemaa. Lisäksi uudet tekijänoikeussäännöt
eivät koske opetuksessa tai kuvituksessa käytettyjä sisältöjä.
 
Miten direktiivi muuttaa nykytilannetta
 
Tällä hetkellä internetyrityksillä on vain vähän kannustimia tehdä reiluja lisenssisopimuksia
tekijänoikeuksien haltijoiden kanssa,  koska yritykset  eivät  ole vastuussa sisällöstä,  jonka
alustojen käyttäjät niille lataavat.  Alustojen pitää poistaa sääntöjä rikkova sisältö vain, jos
tekijänoikeuksien haltija pyytää tätä. Tämä käytäntö on tekijänoikeuksien haltijalle hankala eikä
takaa,  että  he  saavat  työstään  korvauksen.  Kun  internetyhtiöt  asetetaan  vastuuseen,
vahvistuvat tekijänoikeuksien haltijoiden mahdollisuudet vaatia kohtuullisia sopimuksia ja saada
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reilu korvaus töidensä käytöstä digitaalisilla alustoilla.
 
Kommentti 
 
Esittelijä Axel Voss (EPP, Saksa) sanoi:  ”Direktiivi  on tärkeä askel eteenpäin ja se korjaa
tilannetta, jossa muutama yhtiö on voinut tienata ilman kohtuullista korvausta luovan alan
toimijoille ja toimittajille, joiden työn varassa tuotot ovat olleet. Samaan aikaan sopimus sisältää
määräyksiä, joilla varmistetaan internetin pysyminen vapaan ilmaisun alueena.
 
Teksti  huomioi myös erityisesti  start-up -yritykset. Huomisen johtavat yritykset ovat tämän
päivän start-up -yrityksiä. Monimuotoisuus perustuu kasvuyritysten laajaan, dynaamiseen ja
innovatiiviseen toimintaan.
 
Direktiivi suojaa ihmisten elantoa, demokratiaa, monipuolista mediakenttää, ilmaisunvapautta,
sekä rohkaisee kasvuyrityksiä ja teknologista kehitystä. Sopimus tekee internetistä tilan, joka
hyödyttää kaikkia, ei pelkästään muutamaa vahvaa toimijaa.”
 
Avauspuheenvuoro, esittelijä Axel VOSS (EPP, Saksa), sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan
valiokunnan esittelijä  Nicola DANTI (S&D, Italia),  ja  digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta
vastaava komissaari  Mariya GABRIEL
 
Meppien keskustelun osa 1, meppien keskustelun osa 2
 
Loppupuheenvuoro, komission varapuheenjohtaja ja digitaalisista sisämarkkinoista vastaava
komissaari Andrus ANSIP, sekä esittelijä Axel VOSS (EPP, Saksa)
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Yhteystiedot 
 
 

Lisätietoa

Kysymyksiä ja vastauksia tekijänoikeusdirektiivistä

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33202/questions-and-
answers-on-issues-about-the-digital-copyright-directive

Hyväksytty teksti (26.03.2019)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/texts-adopted.html

Videotallenne keskustelusta (26.03.2019)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/plenary/search-by-date

Esittelijä Axel Voss (EPP, Saksa)

Lainsäädäntötietokanta

EP: Kysymyksiä ja vastauksia uusista tekijänoikeussäännöistä

Komissio: Kysymyksiä ja vastauksia uusista tekijänoikeussäännöistä

Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön

John SCHRANZ
Press Officer

(+32) 2 284 42 64 (BXL)
(+33) 3 8817 4076 (STR)
(+32) 498 98 14 02
@EP_Legal
john.schranz@europarl.europa.eu
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Press Officer in Finland
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