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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Uusi teknologia mahdollistaa 
digitaalisessa muodossa olevan tiedon, 
kuten tekstin, äänien, kuvien tai datan, 
automaattisen laskennallisen analyysin, 
joka yleisesti tunnetaan tekstin- ja 
tiedonlouhintana. Tällainen teknologia 
antaa tutkijoille mahdollisuuden käsitellä 
suuria tietomääriä uuden tietämyksen 
hankkimiseksi ja uusien kehityssuuntausten 
tunnistamiseksi. Tekstin- ja 
tiedonlouhintateknologia on yleistä 
kaikkialla digitaalitaloudessa, mutta 
yleisesti tunnustetaan, että tekstin- ja 
tiedonlouhinta voi olla erityisen hyödyllistä 
tutkimusyhteisölle, jolloin se tukee 
innovointia. Tutkimusorganisaatiot, kuten 
korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, kokevat 
kuitenkin unionissa oikeudellista 
epävarmuutta siitä, missä määrin ne voivat 
harjoittaa sisältöä koskevaa tekstin- ja 
tiedonlouhintaa. Joissakin tapauksissa 
tekstin- ja tiedonlouhinta voi kohdistua 
tekijänoikeudella ja/tai sui generis 
tietokantaoikeudella suojattuihin toimiin, 
erityisesti kun kyseessä on kappaleiden 
valmistaminen teoksista tai muusta 
aineistosta ja/tai sisällön kopioiminen 
tietokannasta. Jos sovellettavaa poikkeusta 
tai rajoitusta ei ole, tällaisten toimien 
toteuttaminen edellyttäisi 
oikeudenhaltijoiden suostumusta. Tekstin-
ja tiedonlouhintaa voidaan myös harjoittaa 
pelkästään sellaisten tietojen tai datan 
pohjalta, jotka eivät ole tekijänoikeudella 
suojattuja, eikä tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

(8) Uusi teknologia mahdollistaa 
digitaalisessa muodossa olevan tiedon, 
kuten tekstin, äänien, kuvien tai datan, 
automaattisen laskennallisen analyysin, 
joka yleisesti tunnetaan tekstin- ja 
tiedonlouhintana. Tällainen teknologia 
antaa mahdollisuuden käsitellä suuria 
tietomääriä uuden tietämyksen 
hankkimiseksi ja uusien kehityssuuntausten 
tunnistamiseksi. Tekstin- ja 
tiedonlouhintateknologia on yleistä 
kaikkialla digitaalitaloudessa, mutta 
yleisesti tunnustetaan, että tekstin- ja 
tiedonlouhinta voi olla erityisen hyödyllistä 
tutkimusyhteisölle, jolloin se tukee 
innovointia, kestävää kasvua ja 
työpaikkojen luomista. 
Tutkimusorganisaatiot, kuten korkeakoulut 
ja tutkimuslaitokset, kokevat kuitenkin 
unionissa oikeudellista epävarmuutta siitä, 
missä määrin ne voivat harjoittaa sisältöä 
koskevaa tekstin- ja tiedonlouhintaa. 
Joissakin tapauksissa tekstin- ja 
tiedonlouhinta voi kohdistua 
tekijänoikeudella ja/tai sui generis 
tietokantaoikeudella suojattuihin toimiin, 
erityisesti kun kyseessä on kappaleiden 
valmistaminen teoksista tai muusta 
aineistosta ja/tai sisällön kopioiminen 
tietokannasta. Jos sovellettavaa poikkeusta 
tai rajoitusta ei ole, tällaisten toimien 
toteuttaminen edellyttäisi 
oikeudenhaltijoiden suostumusta. Tekstin-
ja tiedonlouhintaa voidaan myös harjoittaa 
pelkästään sellaisten tietojen tai datan 
pohjalta, jotka eivät ole tekijänoikeudella 
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suojattuja, eikä tällaisissa tapauksissa 
tarvita lupaa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unionin lainsäädännössä on jo 
ennestään vahvistettu tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia koskevia tiettyjä 
poikkeuksia ja rajoituksia, joita voidaan 
soveltaa myös tekstin- ja 
tiedonlouhintatoimiin. Tällaiset 
poikkeukset ovat kuitenkin vapaaehtoisia, 
eivätkä ne täysin sovellu teknologian 
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Kun 
sisältö on laillisesti tutkijoiden saatavilla,
esimerkiksi julkaisun tilauksena tai 
avoimen pääsyn tarjoavana lisenssinä, 
lisenssiehdoissa voidaan kuitenkin kieltää 
tekstin- ja tiedonlouhinta. Koska 
tutkimusta tehdään yhä enemmän 
digitaalitekniikan tuella, vaarana on, että 
unionin kilpailuasema tutkimusalueena 
kärsii, ellei tekstin- ja tiedonlouhintaa 
koskevan oikeudellisen epävarmuuden 
korjaamiseksi toteuteta toimia.

(9) Unionin lainsäädännössä on jo 
ennestään vahvistettu tieteellisiä 
tutkimustarkoituksia koskevia tiettyjä 
poikkeuksia ja rajoituksia, joita voidaan 
soveltaa myös tekstin- ja 
tiedonlouhintatoimiin. Tällaiset 
poikkeukset ovat kuitenkin vapaaehtoisia, 
eivätkä ne täysin sovellu teknologian 
käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Kun 
sisältö on laillisesti tutkijoiden saatavilla, 
esimerkiksi julkaisun tilauksena tai 
avoimen pääsyn tarjoavana lisenssinä, 
lisenssiehdoissa voidaan kuitenkin kieltää 
tekstin- ja tiedonlouhinta. Koska 
tutkimusta tehdään yhä enemmän 
digitaalitekniikan tuella, vaarana on, että 
unionin kilpailuasema tutkimusalueena ja 
datatalouden alan johtoasemassa kärsii, 
ellei tekstin- ja tiedonlouhintaa koskevan 
oikeudellisen epävarmuuden korjaamiseksi 
toteuteta toimia.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Unionin lainsäädännössä olisi 
otettava huomioon, että tekstin- ja 
tiedonlouhintaan liittyy merkittävää 
potentiaalia, jota olisi hyödynnettävä sekä 
virallisessa että epävirallisessa 
tutkimusympäristössä, ja että siinä olisi 
tunnustettava tekstin- ja tiedonlouhintaan 
liittyvät mahdollisuudet kannustaa 
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merkittävästi innovointia, kasvua ja 
työpaikkojen luomista.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tällaista oikeudellista 
epävarmuutta olisi korjattava säätämällä 
pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen ja myös 
oikeutta estää tietokannasta kopiointi. 
Uudella poikkeuksella ei pitäisi vaikuttaa 
nykyiseen direktiivin 2001/29/EY 5 
artiklan 1 kohdassa säädettyyn pakolliseen 
poikkeukseen, joka koskee tilapäistä 
kappaleen valmistamista ja jota olisi 
edelleen sovellettava tekstin- ja 
tiedonlouhinnan menetelmiin, joihin ei 
kuulu mainitun poikkeuksen 
soveltamisalaa pidemmälle ulottuvaa 
kappaleiden valmistamista. 
Tutkimusorganisaatioiden olisi hyödyttävä 
poikkeuksesta myös silloin, kun ne 
toimivat yksityisen ja julkisen sektorin 
kumppanuushankkeissa.

(10) Tällaista oikeudellista 
epävarmuutta olisi korjattava säätämällä 
pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen ja myös 
oikeutta estää tietokannasta kopiointi, 
raakadata mukaan lukien. Uudella 
poikkeuksella ei pitäisi vaikuttaa nykyiseen 
direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 1 
kohdassa säädettyyn pakolliseen 
poikkeukseen, joka koskee tilapäistä 
kappaleen valmistamista ja jota olisi 
edelleen sovellettava tekstin- ja 
tiedonlouhinnan menetelmiin, joihin ei 
kuulu mainitun poikkeuksen 
soveltamisalaa pidemmälle ulottuvaa 
kappaleiden valmistamista. Suurimpaan 
osaan tekstin ja datan louhinnasta, joka 
suoritetaan avoimessa internetissä, ei liity 
pysyviä kopioita ja se poikkeaa siten 
suurelta osin tekstin ja datan louhinnasta 
tieteellisistä julkaisuista..

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tutkimusorganisaatioihin unionissa 
kuuluu runsaasti erilaisia yksiköitä, joiden 
ensisijaisena tavoitteena on tehdä 
tieteellistä tutkimusta tai jotka tekevät 
tällaista tutkimusta koulutuspalveluiden 
tarjonnan yhteydessä. Koska tällaiset 
yksiköt ovat hyvin erilaisia, on tärkeää, että 
poikkeuksen edunsaajista vallitsee 

(11) Tutkimusorganisaatioihin unionissa 
kuuluu runsaasti erilaisia yksiköitä, joiden 
ensisijaisena tavoitteena on tehdä 
tieteellistä tutkimusta tai jotka tekevät 
tällaista tutkimusta koulutuspalveluiden 
tarjonnan yhteydessä. Koska tällaiset 
yksiköt ovat hyvin erilaisia, on tärkeää, että 
poikkeuksen edunsaajista vallitsee 
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yhteisymmärrys. Erilaisista oikeudellisista 
muodoista ja rakenteista huolimatta 
jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioille on 
yleensä yhteistä se, että ne toimivat joko 
voittoa tavoittelemattomalta pohjalta tai 
valtion tunnustamana yleisen edun 
mukaisen tehtävän yhteydessä. Tällainen 
yleisen edun mukainen tehtävä voi 
esimerkiksi näkyä julkisena rajoituksena 
tai kansallisen lainsäädännön säännöksinä 
tai julkisten hankintasopimusten 
määräyksinä. Tämän direktiiviin 
soveltamista varten 
tutkimusorganisaatioiksi ei pitäisi katsoa 
organisaatioita, joihin kaupallisilla 
yrityksillä on ratkaiseva vaikutus, kun 
tällaiset yritykset voivat rakenteellisten 
tekijöiden, kuten osakkeenomistajien tai 
jäsenten ominaisuuksien vuoksi käyttää 
määräysvaltaa näissä organisaatioissa ja 
näin saavuttaa etuoikeutetun aseman 
tutkimustulosten saannissa.

yhteisymmärrys. Erilaisista oikeudellisista 
muodoista ja rakenteista huolimatta 
jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioille on 
yleensä yhteistä se, että ne toimivat joko 
voittoa tavoittelemattomalta pohjalta tai 
valtion tunnustamana yleisen edun 
mukaisen tehtävän yhteydessä. Tällainen 
yleisen edun mukainen tehtävä voi 
esimerkiksi näkyä julkisena rajoituksena 
tai kansallisen lainsäädännön säännöksinä 
tai julkisten hankintasopimusten 
määräyksinä. Tämän direktiiviin 
soveltamista varten 
tutkimusorganisaatioiksi ei pitäisi katsoa 
organisaatioita, joihin kaupallisilla 
yrityksillä on ratkaiseva vaikutus, kun 
tällaiset yritykset voivat rakenteellisten 
tekijöiden, kuten osakkeenomistajien tai 
jäsenten ominaisuuksien vuoksi käyttää 
määräysvaltaa näissä organisaatioissa ja 
näin saavuttaa etuoikeutetun aseman 
tutkimustulosten saannissa. 
Tutkimusorganisaatioiden olisi katettava 
yliopistot, mukaan luettuna yliopistoihin 
liittyvät yrityshautomot, sekä 
tutkimuslaitokset.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kun otetaan huomioon teosten ja 
muun aineiston saantia tai lataamista 
koskevien pyyntöjen potentiaalisesti suuri 
määrä, oikeudenhaltijoille olisi sallittava 
toimenpiteiden soveltaminen, kun on riski 
siitä, että järjestelmän tai tietokannan, jossa 
teoksia tai muuta aineistoa isännöidään, 
turvallisuus ja eheys vaarantuisivat. Näillä 
toimenpiteillä ei pitäisi ylittää sitä, mikä on 
tarpeen tavoitteen eli järjestelmän 
turvallisuuden ja eheyden varmistamisen 
saavuttamiseksi, eikä niillä saa vaarantaa 
poikkeuksen tosiasiallista soveltamista.

(12) Kun otetaan huomioon teosten ja 
muun aineiston saantia tai lataamista 
koskevien pyyntöjen potentiaalisesti suuri 
määrä, oikeudenhaltijoille olisi sallittava 
toimenpiteiden soveltaminen, kun on riski 
siitä, että järjestelmän tai tietokannan, jossa 
teoksia tai muuta aineistoa isännöidään, 
turvallisuus ja eheys vaarantuisivat. Näillä 
toimenpiteillä ei pitäisi ylittää sitä, mikä on 
tarpeen tavoitteen eli järjestelmän 
turvallisuuden ja eheyden varmistamisen 
saavuttamiseksi, eikä niillä saa vaarantaa 
poikkeuksen tosiasiallista soveltamista. 
Nämä toimenpiteet eivät saisi estää tai 
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sulkea pois mahdollisuutta kehittää 
oikeudenhaltijan tarjoamista välineistä 
eroavia tekstin- ja 
tiedonlouhintavälineitä, kunhan 
verkkojen ja tietokantojen turvallisuus ja 
eheys on suojattu.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ei ole tarpeen säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta tällä 
direktiivillä perustetun tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukaisten käyttöjen osalta, sillä 
poikkeuksen luonteen ja alan vuoksi haitan 
pitäisi jäädä erittäin vähäiseksi.

(13) Ei ole tarpeen säätää 
oikeudenhaltijoiden korvauksesta tällä 
direktiivillä perustetun tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukaisten käyttöjen osalta, sillä tämä ei 
aiheuttaisi kohtuutonta haittaa 
oikeudenhaltijalle. Tekstin- ja 
tiedonlouhintaa koskevan poikkeuksen 
mukainen käyttö ei myöskään olisi 
ristiriidassa teosten tavanomaisen käytön 
kanssa tavalla, joka edellyttäisi erillistä 
korvausta.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 
kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat säätää poikkeuksista tai rajoituksista 
kappaleen valmistamista koskevaan 
oikeuteen, oikeuteen välittää yleisölle ja 
oikeuteen saattaa yleisön saataviin muun 
muassa yksinomaan opetuksen 
havainnollistamiseksi. Lisäksi direktiivin 
96/9/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
ja 9 artiklan ensimmäisen kohdan b 
alakohdassa sallitaan tietokannan käyttö ja 
sen sisällön olennaisen osan kopiointi tai 
uudelleenkäyttö opetuksen 
havainnollistamiseksi. Näiden poikkeusten 

(14) Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 
3 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat säätää poikkeuksista tai rajoituksista 
kappaleen valmistamista koskevaan 
oikeuteen, oikeuteen välittää yleisölle ja 
oikeuteen saattaa yleisön saataviin 
yksinomaan opetuksen tai tieteellisen 
tutkimuksen havainnollistamiseksi. Lisäksi 
direktiivin 96/9/EY 6 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa ja 9 artiklan ensimmäisen 
kohdan b alakohdassa sallitaan tietokannan 
käyttö ja sen sisällön olennaisen osan 
kopiointi tai uudelleenkäyttö opetuksen 
havainnollistamiseksi. Sen lisäksi, että 
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tai rajoitusten soveltamisala on 
digitaalisten käyttöjen osalta epäselvä. Ei 
myöskään ole selvyyttä siitä, 
sovellettaisiinko näitä poikkeuksia tai 
rajoituksia, kun opetusta tarjotaan verkossa 
ja näin ollen etätoimintana. Nykyisissä 
puitteissa ei myöskään säädetä 
rajatylittävästä vaikutuksesta. Tilanne voi 
haitata digitaalisesti tuetun 
opetustoiminnan ja etäoppimisen 
kehittymistä. Tämän vuoksi on tarpeen 
ottaa käyttöön uusi pakollinen poikkeus tai 
rajoitus, jotta varmistetaan, että 
oppilaitokset voivat nauttia täydestä 
oikeusvarmuudesta käyttäessään teoksia tai 
muuta aineistoa digitaalisessa 
opetustoiminnassa, myös verkossa ja 
rajojen yli.

soveltaminen vaihtelee jäsenvaltioissa, 
näiden poikkeusten tai rajoitusten 
soveltamisala on digitaalisten käyttöjen 
osalta epäselvä. Ei myöskään ole selvyyttä 
siitä, sovellettaisiinko näitä poikkeuksia tai 
rajoituksia, kun opetusta tarjotaan verkossa 
ja näin ollen etätoimintana. Nykyisissä 
puitteissa ei myöskään säädetä 
rajatylittävästä vaikutuksesta. Tilanne voi 
haitata digitaalisesti tuetun 
opetustoiminnan ja etäoppimisen 
kehittymistä. Tämän vuoksi on tarpeen 
ottaa käyttöön uusi pakollinen poikkeus tai 
rajoitus, jotta varmistetaan, että 
oppilaitokset voivat nauttia täydestä 
oikeusvarmuudesta käyttäessään teoksia tai 
muuta aineistoa kaikessa 
opetustoiminnassa, myös verkossa ja 
rajojen yli.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Etäoppiminen ja rajatylittävät 
koulutusohjelmat ovat kehittyneet 
pisimmälle korkea-asteen koulutuksessa, 
mutta digitaalisia työkaluja ja resursseja 
käytetään yhä enemmän kaikilla 
koulutuksen tasoilla, erityisesti 
oppimiskokemuksen parantamiseksi ja 
rikastuttamiseksi. Tässä direktiivissä 
säädetty poikkeus tai rajoitus hyödyttäisi 
näin ollen kaikkia alemman ja ylemmän 
perusasteen, ammattikoulutuksen ja 
korkea-asteen oppilaitoksia siinä määrin 
kuin ne harjoittavat koulutustoimintaa ei-
kaupallisiin tarkoituksiin. Oppilaitoksen 
organisaatiorakenne ja rahoitustapa eivät 
ole ratkaisevia tekijöitä, kun määritetään 
sen toiminnan ei-kaupallista luonnetta.

(15) Etäoppiminen ja rajatylittävät 
koulutusohjelmat ovat kehittyneet 
pisimmälle korkea-asteen koulutuksessa, 
mutta digitaalisia työkaluja ja resursseja 
käytetään yhä enemmän kaikilla 
koulutuksen tasoilla, erityisesti 
oppimiskokemuksen parantamiseksi ja 
rikastuttamiseksi. Tässä direktiivissä 
säädetty poikkeus tai rajoitus hyödyttäisi 
näin ollen kaikkia alemman ja ylemmän 
perusasteen, ammattikoulutuksen ja 
korkea-asteen oppilaitoksia ja 
jäsenvaltioiden tunnustamia 
varmennettuja koulutusohjelmia sekä 
kulttuuriperintölaitoksia ja 
tutkimusorganisaatioita, siinä määrin kuin 
ne harjoittavat koulutustoimintaa ei-
kaupallisiin tarkoituksiin. Oppilaitoksen 
organisaatiorakenne ja rahoitustapa eivät 
ole ratkaisevia tekijöitä, kun määritetään 
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sen toiminnan ei-kaupallista luonnetta.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Poikkeuksen tai rajoituksen piiriin 
olisi sisällytettävä teosten ja muun 
aineiston digitaaliset käytöt, kuten teoksen 
osien tai kopioiden käyttö opetuksen 
tukena, sen rikastuttajana tai täydentäjänä, 
myös oppimisen oheistoiminnassa. Teosten 
tai muun aineiston käytön poikkeuksen tai 
rajoituksen nojalla pitäisi tapahtua 
ainoastaan oppilaitosten vastuulla 
järjestetyn opetus- ja oppimistoiminnan 
yhteydessä, myös kokeiden aikana, ja se 
olisi rajattava siihen mikä on tarpeen 
tällaista toimintaa varten. Poikkeuksen tai 
rajoituksen olisi katettava sekä digitaalisin 
keinoin tapahtuvat käytöt luokkahuoneessa 
että verkkokäytöt oppilaitoksen suojatussa 
sähköisessä verkoissa, joihin pääsy olisi 
suojattava, erityisesti 
tunnistusproseduureilla. Poikkeuksen tai 
rajoituksen olisi ymmärrettävä kattavan 
vammaisten erityiset esteettömyystarpeet 
opetuksen havainnollistamisen yhteydessä.

(16) Poikkeuksen tai rajoituksen piiriin 
olisi sisällytettävä teosten ja muun 
aineiston kaikki käytöt, kuten teoksen 
osien tai kopioiden käyttö opetuksen 
tukena, sen rikastuttajana tai täydentäjänä, 
myös oppimisen oheistoiminnassa. Teosten 
tai muun aineiston käytön poikkeuksen tai 
rajoituksen nojalla pitäisi tapahtua 
ainoastaan koulutustoimintaa 
harjoittavien laitosten vastuulla järjestetyn 
opetus- ja oppimistoiminnan yhteydessä, 
myös kokeiden aikana, ja se olisi rajattava 
siihen mikä on tarpeen tällaista toimintaa 
varten. Poikkeuksen tai rajoituksen olisi 
katettava sekä digitaalisin keinoin 
tapahtuvat käytöt luokkahuoneessa että 
verkkokäytöt oppilaitoksen suojatussa 
sähköisessä verkossa, joihin pääsy olisi 
suojattava, erityisesti 
tunnistusproseduureilla. Poikkeuksen tai 
rajoituksen olisi ymmärrettävä kattavan 
vammaisten erityiset esteettömyystarpeet 
opetuksen havainnollistamisen yhteydessä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Säilyttämistoimi voi edellyttää 
kappaleen valmistamista 
kulttuuriperintölaitoksen kokoelmiin 
kuuluvasta teoksesta tai muusta aineistosta 
ja näin ollen asianomaisten 
oikeudenhaltijoiden antamaa lupaa. 
Kulttuuriperintölaitokset toimivat 

(18) Säilyttämistoimi voi edellyttää 
kappaleen valmistamista 
kulttuuriperintölaitoksen, 
tutkimusorganisaation ja oppilaitosten
kokoelmiin kuuluvasta teoksesta tai muusta 
aineistosta ja näin ollen asianomaisten 
oikeudenhaltijoiden antamaa lupaa. Nämä 
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kokoelmiensa säilyttämiseksi tuleville 
sukupolville. Digitaalitekniikka tarjoaa 
uusia välineitä näihin kokoelmiin kuuluvan 
perinnön säilyttämiseksi mutta luo myös 
uusia haasteita. Näiden uusien haasteiden 
myötä on tarpeen sopeuttaa nykyisiä 
lainsäädäntöpuitteita säätämällä 
pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen, jotta 
mahdollistetaan tällaiset säilyttämistoimet.

laitokset toimivat kokoelmiensa 
säilyttämiseksi tuleville sukupolville. 
Digitaalitekniikka tarjoaa uusia välineitä 
näihin kokoelmiin kuuluvan perinnön 
säilyttämiseksi mutta luo myös uusia 
haasteita. Näiden uusien haasteiden myötä 
on tarpeen sopeuttaa nykyisiä 
lainsäädäntöpuitteita säätämällä 
pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 
oikeutta kappaleen valmistamiseen, jotta 
mahdollistetaan tällaiset säilyttämistoimet.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioilla on erilaisia 
lähestymistapoja kulttuuriperintölaitosten 
säilyttämistoimiin, mikä haittaa 
rajatylittävää yhteistyötä ja suojelukeinojen 
jakamista kulttuuriperintölaitosten välillä 
sisämarkkinoilla ja johtaa tehottomaan 
resurssien käyttöön.

(19) Jäsenvaltioilla on erilaisia 
lähestymistapoja kulttuuriperintölaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten
säilyttämistoimiin, mikä haittaa 
rajatylittävää yhteistyötä ja suojelukeinojen 
jakamista sisämarkkinoilla ja johtaa 
tehottomaan resurssien käyttöön. 
Jäsenvaltioiden olisi helpotettava 
parhaiden käytäntöjen, uuden 
teknologian ja säilytystekniikkojen rajat 
ylittävää jakamista.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten tekevän, 
esimerkiksi tekniikan vanhentumisen tai 
alkuperäisen välineen heikkenemisen 
vuoksi, säilytystarkoituksiin kappaleita 
teoksista ja muusta aineistosta, jotka ovat 
pysyvästi niiden kokoelmissa. Tällaisella 
poikkeuksella pitäisi mahdollistaa 

(20) Tämän vuoksi olisi vaadittava, että 
jäsenvaltiot säätävät poikkeuksesta, jolla 
sallitaan kulttuuriperintölaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden ja 
oppilaitoksien tekevän, esimerkiksi 
tekniikan vanhentumisen tai alkuperäisen 
välineen heikkenemisen vuoksi, 
säilytystarkoituksiin kappaleita teoksista ja 
muusta aineistosta, jotka ovat pysyvästi 
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kappaleiden valmistaminen säilytykseen 
soveltuvalla työkalulla, välineellä tai 
tekniikalla, vaadittavana lukumääränä ja 
missä tahansa teoksen tai muun aineiston 
elinajan hetkenä siinä laajuudessa mitä 
kappaleen valmistaminen ainoastaan 
säilytystä varten edellyttää.

niiden kokoelmissa. Näiden yksiköiden 
olisi myös sallittava valmistaa kappaleita 
sisäisesti monenlaisiin tarkoituksiin, 
kuten vakuutuksiin, oikeuksien 
hankkimiseen ja lainoihin liittyen.
Tällaisella poikkeuksella pitäisi 
mahdollistaa kappaleiden valmistaminen 
säilytykseen soveltuvalla työkalulla, 
välineellä tai tekniikalla, vaadittavana 
lukumääränä ja missä tahansa teoksen tai 
muun aineiston elinajan hetkenä siinä 
laajuudessa mitä kappaleen valmistaminen 
tällaista jäljentämistä varten edellyttää.
Jäljentämistoiminnot voidaan suorittaa 
yhteistyössä jäsenvaltioihin perustettujen 
muiden laitosten kanssa.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tämän direktiivin soveltamiseksi 
teosten ja muun aineiston olisi katsottava 
kuuluvan pysyvästi 
kulttuuriperintölaitoksen kokoelmiin, kun 
kulttuuriperintölaitos omistaa ja pitää 
pysyvästi hallussaan sen kappaleita, 
esimerkiksi omistuksen siirron tai 
lisenssisopimusten seurauksena.

(21) Tämän direktiivin soveltamiseksi 
teosten ja muun aineiston olisi katsottava 
kuuluvan pysyvästi 
kulttuuriperintölaitoksen, 
tutkimusorganisaation ja oppilaitoksen
kokoelmiin, kun tällainen yksikkö omistaa 
tai pitää pitkäaikaisella lainalla tai 
pysyvästi hallussaan sen kappaleita, muun 
muassa omistuksen siirron tai 
lisenssisopimusten seurauksena.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jäsenvaltioilla pitäisi tämän 
direktiivin tarjoamissa puitteissa olla 
joustava mahdollisuus valita järjestelyn 
tyyppi, jolla myynnistä poistuneiden 
teosten lisenssejä voidaan laajentaa niiden 

(23) Jäsenvaltioilla pitäisi tämän 
direktiivin tarjoamissa puitteissa olla 
joustava mahdollisuus valita järjestelyn 
tyyppi, jolla myynnistä poistuneiden 
teosten lisenssejä voidaan laajentaa niiden 
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oikeudenhaltijoiden oikeuksiin, joita 
yhteishallinnointiorganisaatio ei edusta, 
oman oikeusperinteensä, käytäntöjensä tai 
olosuhteidensa mukaisesti. Tällaisiin 
järjestelyihin voi sisältyä laajennettu 
kollektiivinen lisensointi ja edustusta 
koskevia olettamia.

oikeudenhaltijoiden oikeuksiin, joita 
yhteishallinnointiorganisaatio ei joko 
edusta tai ei edusta asianmukaisesti, oman 
oikeusperinteensä, käytäntöjensä tai 
olosuhteidensa mukaisesti. Tällaisiin 
järjestelyihin voi sisältyä laajennettu 
kollektiivinen lisensointi ja edustusta 
koskevia olettamia.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun otetaan huomioon 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa 
olevien teosten ja muun aineiston 
moninaisuus, on tärkeää, että tällä 
direktiivillä käyttöön otettavat 
lisenssijärjestelyt ovat saatavilla ja niitä 
voidaan käytännössä hyödyntää 
erityyppisten teosten ja muun aineiston 
osalta, valokuvat, äänitallenteet ja 
audiovisuaaliset teokset mukaan luettuina. 
Jotta näissä järjestelyissä kuvastuisivat 
teosten ja muun aineiston eri luokkien 
erityispiirteet niiden julkaisu- ja 
jakelutapojen osalta ja jotta voidaan 
helpottaa näiden järjestelyiden käyttämistä, 
jäsenvaltioiden voi olla tarpeen vahvistaa 
erityisvaatimuksia ja -menettelyjä tällaisten 
lisenssijärjestelyjen käytännön 
soveltamista varten. Näin tehdessään 
jäsenvaltioiden on aiheellista kuulla 
oikeudenhaltijoita, käyttäjiä ja 
yhteishallinnointiorganisaatioita.

(25) Kun otetaan huomioon 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa 
olevien teosten ja muun aineiston 
moninaisuus, on tärkeää, että tällä 
direktiivillä käyttöön otettavat 
lisenssijärjestelyt ovat saatavilla ja niitä 
voidaan käytännössä hyödyntää 
erityyppisten teosten ja muun aineiston 
osalta, valokuvat, äänitallenteet ja 
audiovisuaaliset teokset mukaan luettuina. 
Jotta näissä järjestelyissä kuvastuisivat 
teosten ja muun aineiston eri luokkien 
erityispiirteet niiden julkaisu- ja 
jakelutapojen osalta ja jotta voidaan 
helpottaa näiden järjestelyiden käyttämistä, 
jäsenvaltioiden voi olla tarpeen vahvistaa 
erityisvaatimuksia ja -menettelyjä tällaisten 
lisenssijärjestelyjen käytännön 
soveltamista varten. Näin tehdessään
jäsenvaltioiden on aiheellista kuulla 
oikeudenhaltijoita, 
kulttuuriperintölaitoksia, käyttäjiä ja 
yhteishallinnointiorganisaatioita.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(33) Tämän direktiivin soveltamiseksi 
on tarpeen määritellä lehtijulkaisun käsite 
tavalla, joka kattaa ainoastaan journalistiset 
julkaisut, jotka palveluntarjoaja julkaisee, 
joita päivitetään määräajoin tai 
säännöllisesti missä tahansa mediassa ja 
jotka julkaistaan tiedonvälitystä tai 
viihdettä varten. Tällaisiin julkaisuihin 
kuuluisivat esimerkiksi päivälehdet, 
viikoittain tai kuukausittain julkaistavat 
aikakauslehdet tai erikoislehdet sekä 
uutissivustot. Tieteellisten tai akateemisten 
kausijulkaisujen, kuten tieteellisten 
aikakauslehtien ei pitäisi kuulua tämän 
direktiivin nojalla lehtijulkaisuille 
myönnettävän suojan piiriin. Tällainen 
suoja ei ulotu hyperlinkittämiseen, joka ei 
merkitse yleisölle välittämistä.

(33) Tämän direktiivin soveltamiseksi 
on tarpeen määritellä lehtijulkaisun käsite 
tavalla, joka kattaa ainoastaan journalistiset 
julkaisut, jotka palveluntarjoaja julkaisee, 
joita päivitetään määräajoin tai 
säännöllisesti missä tahansa mediassa ja 
jotka julkaistaan tiedonvälitystä tai 
viihdettä varten. Tällaisiin julkaisuihin 
kuuluisivat esimerkiksi päivälehdet, 
viikoittain tai kuukausittain julkaistavat 
aikakauslehdet tai erikoislehdet sekä 
uutissivustot. Tieteellisten tai akateemisten 
kausijulkaisujen, kuten tieteellisten 
aikakauslehtien pitäisi myös kuulua tämän 
direktiivin nojalla lehtijulkaisuille 
myönnettävän suojan piiriin. Tällainen 
suoja ei ulotu hyperlinkittämiseen, joka ei 
merkitse yleisölle välittämistä.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Lehtikustantajien oikeuksia olisi 
sovellettava rajoittamatta yksilöiden 
oikeutta kappaleen valmistamiseen 
lehtijulkaisusta, oikeutta välittää se 
yleisölle ja oikeutta tarjota yleisölle 
linkkejä lehtijulkaisuun tai otteita siitä 
yksityisiä käyttötarkoituksia varten tai 
voittoa tavoittelemattomiin ei-kaupallisiin 
käyttötarkoituksiin.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Lehtijulkaisujen kustantajille tämän 
direktiivin mukaisesti myönnetyillä 
oikeuksilla pitäisi digitaalisten käyttöjen 
osalta olla sama soveltamisala kuin 

(34) Lehtijulkaisujen kustantajille tämän 
direktiivin mukaisesti myönnetyillä 
oikeuksilla pitäisi olla sama soveltamisala 
kuin direktiivissä 2001/29/EY säädetyillä 
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direktiivissä 2001/29/EY säädetyillä 
kappaleen valmistamista ja yleisön 
saataviin saattamista koskevilla 
oikeuksilla. Niihin pitäisi myös soveltaa 
poikkeuksia ja rajoituksia koskevia samoja 
sääntöjä kuin direktiivissä 2001/29/EY 
säädettyihin oikeuksiin, mukaan lukien 
mainitun direktiivin 5 artiklan 3 kohdan d 
alakohdassa säädetty poikkeus, joka koskee 
lainausta arvostelua tai selostusta varten.

kappaleen valmistamista ja yleisön 
saataviin saattamista koskevilla 
oikeuksilla. Niihin pitäisi myös soveltaa 
poikkeuksia ja rajoituksia koskevia samoja 
sääntöjä kuin direktiivissä 2001/29/EY 
säädettyihin oikeuksiin, mukaan lukien 
mainitun direktiivin 5 artiklan 3 kohdan d 
alakohdassa säädetty poikkeus, joka koskee 
lainausta arvostelua tai selostusta varten. 
Lehtijulkaisuille tällä direktiivillä 
säädettyä suojaa olisi sovellettava myös 
esimerkiksi uutisten koontipalvelujen 
automaattisesti luomaan sisältöön.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Tämän direktiivin nojalla 
lehtijulkaisujen kustantajille myönnetyn 
suojan ei pitäisi vaikuttaa tekijöiden ja 
muiden oikeudenhaltijoiden oikeuksiin, 
jotka koskevat julkaisuihin sisällytettyjä 
teoksia ja muuta aineistoa, myöskään siinä 
määrin kuin tekijät ja muut 
oikeudenhaltijat voivat hyödyntää teoksia 
ja muuta aineistoa riippumatta siitä 
lehtijulkaisusta, johon ne on sisällytetty. 
Tämän vuoksi lehtijulkaisujen kustantajien 
ei pitäisi voida vedota niille myönnettyyn 
suojaan tekijöitä ja muita 
oikeudenhaltijoita vastaan. Tällä ei 
rajoiteta lehtijulkaisujen kustantajien sekä 
toisaalta tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden 
välillä tehtyjä sopimusjärjestelyjä.

(35) Tämän direktiivin nojalla 
lehtijulkaisujen kustantajille myönnetyn 
suojan ei pitäisi vaikuttaa tekijöiden ja 
muiden oikeudenhaltijoiden oikeuksiin, 
jotka koskevat julkaisuihin sisällytettyjä 
teoksia ja muuta aineistoa, myöskään siinä 
määrin kuin tekijät ja muut 
oikeudenhaltijat voivat hyödyntää teoksia 
ja muuta aineistoa riippumatta siitä 
lehtijulkaisusta, johon ne on sisällytetty. 
Tämän vuoksi lehtijulkaisujen kustantajien 
ei pitäisi voida vedota niille myönnettyyn 
suojaan tekijöitä ja muita 
oikeudenhaltijoita vastaan. Tällä ei 
rajoiteta lehtijulkaisujen kustantajien sekä 
toisaalta tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden 
välillä tehtyjä sopimusjärjestelyjä. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
lehtikustantajien oikeuden käytöstä 
saatavasta korvauksesta osoitetaan 
oikeudenmukainen osuus toimittajille, 
tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Kulttuurialalla ja luovilla 
toimialoilla on keskeinen asema 
Euroopan uudelleenteollistamisessa, ne 
ovat kasvun liikkeellepaneva voima ja 
niillä on strategiset mahdollisuudet saada 
aikaan innovatiivisia heijastusvaikutuksia 
muille elinkeinoelämän aloille. Lisäksi 
kulttuuriala ja luovat toimialat ovat tieto-
ja viestintätekniikan alan innovoinnin ja 
kehittämisen liikkeellepaneva voima 
Euroopassa. EU:n kulttuurialalla ja 
luovilla toimialoilla on yli 12 miljoonaa 
kokopäiväistä työpaikkaa, niiden osuus 
EU:n työvoimasta on 7,5 prosenttia ja ne 
tuovat BKT:hen noin 509 miljardin euron 
verran lisäarvoa (5,3 prosenttia EU:n 
koko bruttoarvonlisäyksestä). 
Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
suojelu on keskeisessä asemassa 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tulonmuodostuksen kannalta.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Viime vuosina verkon 
sisältömarkkinoiden toiminta on 
monimutkaistunut. Verkkopalvelut, joissa 
tarjotaan pääsy käyttäjien verkkoon 
lataamaan tekijänoikeussuojattuun 
sisältöön ilman oikeudenhaltijoiden 
osallistumista, ovat menestyneet, ja niistä 
on tullut tärkeimpiä verkkosisällön saannin 
lähteitä. Tämä vaikuttaa 
oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksiin 
määrätä, käytetäänkö niiden teoksia ja 
muuta aineistoa ja millä edellytyksin käyttö 

(37) Viime vuosina verkon 
sisältömarkkinoiden toiminta on 
monimutkaistunut. Verkkopalvelut, joissa 
tarjotaan pääsy käyttäjien verkkoon 
lataamaan tekijänoikeussuojattuun 
sisältöön ilman oikeudenhaltijoiden 
osallistumista, ovat menestyneet, ja niistä 
on tullut tärkeimpiä verkkosisällön saannin 
lähteitä. Tämä vaikuttaa 
oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksiin 
määrätä, käytetäänkö niiden teoksia ja 
muuta aineistoa ja millä edellytyksin käyttö 
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tapahtuu, sekä niiden mahdollisuuksiin 
saada asianmukainen korvaus käytöstä.

tapahtuu, sekä niiden mahdollisuuksiin 
saada asianmukainen korvaus käytöstä. 
Nykyään kulutetaan enemmän luovaa 
sisältöä kuin koskaan aikaisemmin, 
erityisesti sellaisissa palveluissa kuin 
käyttäjän lataamaa sisältöä sisältävissä 
alustoissa ja sisällön 
yhdistämispalveluissa, mutta 
kulttuurialan ja luovien toimialojen tulot 
eivät ole nousseet tämän kulutuksen 
lisääntymisen vuoksi. Arvon siirtoon 
viitataan yhtenä tähän johtaneista 
tärkeimmistä syistä, ja syynä on näiden 
verkkopalvelujen epäselvä asema teollis-
ja tekijänoikeuksista sekä sähköisestä 
kaupankäynnistä annetussa 
lainsäädännössä. On luotu 
epäoikeudenmukaiset markkinat, jotka 
uhkaavat digitaalisten sisämarkkinoiden 
ja niiden keskeisten toimijoiden, eli 
kulttuurialan ja luovien alojen, kehitystä.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Digitaaliset alustat ovat keino 
laajentaa kulttuuriteosten ja luovien 
teosten saatavuutta ja ne tarjoavat 
kulttuurialalle ja luoville toimialoille 
runsaasti mahdollisuuksia uusien 
liiketoimintamallien kehittämiseen. 
Tämän vuoksi olisi pohdittava, miten 
tässä prosessissa voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja oikeudenhaltijoiden 
huomioon ottamista. On siis äärimmäisen 
tärkeää taata avoimuus ja varmistaa 
tasapuoliset toimintaedellytykset. On 
tarpeen varmistaa oikeudenhaltijoiden 
suojelu tekijänoikeutta ja 
immateriaalioikeuksia koskevassa 
sääntelykehyksessä, jotta voidaan 
varmistaa arvojen tunnustaminen ja 
kannustaa innovointiin, luovuuteen, 
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investointeihin ja sisällöntuotantoon.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun tietoyhteiskunnan palveluiden 
tarjoajat tallentavat käyttäjiensä verkkoon 
lataamia tekijänoikeussuojattuja teoksia tai 
muuta aineistoa ja tarjoavat yleisölle 
pääsyn niihin, jolloin ne eivät ainoastaan 
tarjoa fyysisiä rakenteita ja toteuta välitystä 
yleisölle, niiden on tehtävä 
oikeudenhaltijoiden kanssa 
lisenssisopimuksia, elleivät ne ole 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/31/EY34 14 artiklassa 
säädetyn vastuuta koskevan poikkeuksen 
vaatimusten mukaisia.

Kun tietoyhteiskunnan palveluiden 
tarjoajat tallentavat käyttäjiensä verkkoon 
lataamia tekijänoikeussuojattuja teoksia tai 
muuta aineistoa ja tarjoavat yleisölle 
pääsyn niihin, jolloin ne eivät ainoastaan 
tarjoa fyysisiä rakenteita ja toteuta välitystä 
yleisölle ja kappaleen valmistamista, 
niiden on tehtävä oikeudenhaltijoiden 
kanssa lisenssisopimuksia, elleivät ne ole 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/31/EY 14 artiklassa 
säädetyn vastuuta koskevan poikkeuksen 
vaatimusten mukaisia.

__________________ __________________

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1–16).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1–16).

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Mainitun 14 artiklan osalta on tarpeen 
varmentaa, toimiiko palvelun tarjoaja 
aktiivisessa roolissa, myös optimoimalla 
ladattujen teosten tai aineiston 
esitysmuotoa tai edistämällä niitä, 
riippumatta tähän käytettyjen keinojen 
luonteesta.

Mainitun 14 artiklan osalta on tarpeen 
varmentaa, toimiiko palvelun tarjoaja 
aktiivisessa roolissa, myös optimoimalla 
ladattujen teosten tai aineiston 
esitysmuotoa tai edistämällä niitä, 
riippumatta tähän käytettyjen keinojen 
luonteesta. Tietoyhteiskunnan palvelun 
tarjoajan on hankittava lisenssejä 



PE592.363v03-00 18/39 AD\1131558FI.docx

FI

tekijänoikeussuojatulle sisällölle, 
riippumatta siitä, onko palvelun tarjoaja 
toimituksellisessa vastuussa sisällöstä. 
Tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan 
hankkimien lisenssien olisi katsottava 
kattavan kaiken käyttäjien tuottaman 
sisällön, mukaan lukien käyttäjät, jotka 
toimivat ei-kaupallisissa tarkoituksissa. 
Näin taataan oikeusvarmuus näitä palveluja 
käyttäville yksilöille selventäen samalla 
alustojen vastuuta.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta varmistettaisiin mahdollisten 
lisenssisopimusten toiminta, 
tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajien, 
jotka tallentavat suuria määriä käyttäjiensä 
verkkoon lataamia tekijänoikeussuojattuja 
teoksia tai muuta aineistoa ja tarjoavat 
yleisölle pääsyn niihin, olisi toteutettava 
asianmukaiset ja oikeasuhteiset 
toimenpiteet teosten tai muun aineiston 
suojan varmistamiseksi, esimerkiksi 
ottamalla käyttöön tehokasta teknologiaa. 
Tätä velvoitetta olisi sovellettava myös 
silloin, kun palveluntarjoajat ovat 14 
artiklassa säädetyn vastuuta koskevan 
poikkeuksen vaatimusten mukaisia.

Jotta varmistettaisiin mahdollisten 
lisenssisopimusten toiminta, 
tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajien, 
jotka tallentavat merkittäviä määriä 
käyttäjiensä verkkoon lataamia 
tekijänoikeussuojattuja teoksia tai muuta 
aineistoa ja tarjoavat yleisölle pääsyn 
niihin, olisi toteutettava asianmukaiset ja 
oikeasuhteiset toimenpiteet teosten tai 
muun aineiston suojan varmistamiseksi. 
Tätä velvoitetta olisi sovellettava myös 
silloin, kun palveluntarjoajat ovat 14 
artiklassa säädetyn vastuuta koskevan 
poikkeuksen vaatimusten mukaisia.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Yhteistyö tietoyhteiskunnan 
palveluiden tarjoajien välillä, jotka 
tallentavat suuria määriä käyttäjiensä 
verkkoon lataamia tekijänoikeussuojattuja 
teoksia tai muuta aineistoa ja tarjoavat 

(39) Yhteistyö tietoyhteiskunnan 
palveluiden tarjoajien välillä, jotka 
tallentavat merkittäviä määriä käyttäjiensä 
verkkoon lataamia tekijänoikeussuojattuja 
teoksia tai muuta aineistoa ja tarjoavat 
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yleisölle pääsyn niihin, on välttämätöntä 
teknologian, esimerkiksi 
sisällöntunnistustekniikoiden, 
toimivuudelle. Tällaisissa tapauksissa 
oikeudenhaltijoiden olisi tarjottava tiedot, 
joita palvelut tarvitsevat sisältönsä 
tunnistamiseen, ja palvelujen olisi oltava 
oikeudenhaltijoita kohtaan avoimia 
käytettyjen teknikoiden osalta, jotta niiden 
sopivuutta voidaan arvioida. Palveluiden 
olisi erityisesti tarjottava 
oikeudenhaltijoille tietoa käytettyjen 
tekniikoiden tyypistä, niiden käyttötavasta 
sekä onnistumisasteesta 
oikeudenhaltijoiden sisällön 
tunnistamisessa. Tällaisten tekniikoiden 
avulla oikeudenhaltijoiden olisi myös 
saatava tietoyhteiskunnan palveluiden 
tarjoajilta tietoa jonkin sopimuksen piiriin 
kuuluvan sisältönsä käytöstä.

yleisölle pääsyn niihin, on välttämätöntä 
näiden toimenpiteiden tehokkaalle 
täytäntöönpanolle. Tällaisissa tapauksissa 
oikeudenhaltijoiden olisi tarjottava tiedot, 
joita palvelut tarvitsevat sisältönsä 
tunnistamiseen, ja palvelujen olisi oltava 
oikeudenhaltijoita kohtaan avoimia 
käytettyjen toimenpiteiden osalta, jotta 
niiden sopivuutta voidaan arvioida. 
Palveluiden olisi erityisesti tarjottava 
oikeudenhaltijoille tietoa toteutettujen 
toimenpiteiden tyypistä, niiden 
käyttötavasta sekä onnistumisasteesta 
oikeudenhaltijoiden sisällön 
tunnistamisessa. Tällaisten toimenpiteiden
avulla oikeudenhaltijoiden olisi myös 
saatava tietoyhteiskunnan palveluiden 
tarjoajilta tietoa jonkin sopimuksen piiriin 
kuuluvan sisältönsä käytöstä. On kuitenkin 
otettava käyttöön riittävät suojatoimet sen 
varmistamiseksi, etteivät toteutettavilla 
toimenpiteillä loukata käyttäjien 
perusoikeuksia, erityisesti direktiivin 
95/46/EY, direktiivin 2001/58/EY ja 
asetuksen (EU) 2016/679 mukaista 
oikeutta henkilötietojen suojaan ja heidän 
oikeuttaan vastaanottaa tai antaa tietoa, 
erityisesti mahdollisuutta hyötyä 
tekijänoikeutta koskevasta poikkeuksesta 
tai rajoituksesta.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Tietyt oikeudenhaltijat, kuten 
tekijät ja esiintyjät, tarvitsevat tietoja 
arvioidakseen unionin lainsäädännön 
nojalla yhdenmukaistettujen oikeuksiensa 
taloudellista arvoa. Tämä koskee erityisesti 
tapauksia, joissa tällaiset oikeudenhaltijat 
myöntävät lisenssin tai siirtävät oikeudet 
korvausta vastaan. Koska tekijät ja 
esiintyjät ovat yleensä lisenssejä 
myöntäessään tai oikeuksia siirtäessään 

(40) Tietyt oikeudenhaltijat, kuten 
tekijät ja esiintyjät, tarvitsevat tietoja 
arvioidakseen unionin lainsäädännön 
nojalla yhdenmukaistettujen oikeuksiensa 
taloudellista arvoa. Tämä koskee erityisesti 
tapauksia, joissa tällaiset oikeudenhaltijat 
myöntävät lisenssin tai siirtävät oikeudet 
korvausta vastaan. Koska tekijät ja 
esiintyjät ovat lisenssejä myöntäessään tai 
oikeuksia siirtäessään heikommassa 
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heikommassa sopimusasemassa, he 
tarvitsevat tietoja arvioidakseen 
oikeuksiensa pysyvää taloudellista arvoa 
lisenssistä tai siirrosta saatuun korvaukseen 
verrattuna, mutta kohtaavat usein 
puutteellista avoimuutta. Tämän vuoksi on 
tekijöiden ja esiintyjien korvauksia 
hallinnoivan järjestelmän avoimuuden ja 
tasapainon kannalta tärkeää, että heidän 
sopimuskumppaninsa tai 
oikeudenomistajansa jakavat asianmukaista 
tietoa.

sopimusasemassa, he tarvitsevat tietoja 
arvioidakseen oikeuksiensa pysyvää 
taloudellista arvoa lisenssistä tai siirrosta 
saatuun korvaukseen verrattuna, mutta 
kohtaavat usein puutteellista avoimuutta. 
Tämän vuoksi on tekijöiden ja esiintyjien 
korvauksia hallinnoivan järjestelmän 
avoimuuden ja tasapainon kannalta tärkeää, 
että heidän sopimuskumppaninsa ja ne 
tahot, joille heidän oikeutensa on siirretty 
tai lisensoitu, sekä oikeudenomistajansa 
jakavat asianmukaista tietoa. Raportointi-
ja avoimuusvelvoitteen olisi seurattava 
teosta kaikissa käytöissä ja yli rajojen.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Avoimuutta koskevien 
velvoitteiden täytäntöönpanon yhteydessä 
olisi otettava huomioon eri sisältöaloihin 
sekä kunkin alan tekijöiden ja esiintyjien 
oikeuksiin liittyvät erityispiirteet. 
Jäsenvaltioiden olisi kuultava kaikkia 
merkittäviä sidosryhmiä, sillä näin 
tuettaisiin alakohtaisten vaatimusten 
määrittelyä. Keskitettyjä 
sopimusneuvotteluja olisi harkittava 
vaihtoehtona, jotta eri sidosryhmien välille 
saadaan sopimus avoimuudesta. Nykyisten 
raportointikäytäntöjen sopeuttamiseksi 
avoimuusvelvoitteisiin olisi säädettävä 
siirtymäkaudesta. Avoimuusvelvoitteita ei 
tarvitse soveltaa 
yhteishallinnointiorganisaatioiden kanssa 
tehtyihin sopimuksiin, sillä niitä koskevat 
jo direktiivin 2014/26/EU mukaiset 
avoimuusvelvoitteet.

(41) Avoimuutta koskevien 
velvoitteiden täytäntöönpanon yhteydessä 
olisi otettava huomioon eri sisältöaloihin 
sekä kunkin alan tekijöiden ja esiintyjien 
oikeuksiin liittyvät erityispiirteet. 
Jäsenvaltioiden olisi kuultava kaikkia 
merkittäviä sidosryhmiä, sillä näin 
tuettaisiin alakohtaisten vaatimusten 
määrittelyä ja vakiomuotoisia 
raportointimalleja ja -menettelyjä. 
Keskitettyjä sopimusneuvotteluja olisi 
harkittava vaihtoehtona, jotta eri 
sidosryhmien välille saadaan sopimus 
avoimuudesta. Nykyisten 
raportointikäytäntöjen sopeuttamiseksi 
avoimuusvelvoitteisiin olisi säädettävä 
siirtymäkaudesta. Avoimuusvelvoitteita ei 
tarvitse soveltaa 
yhteishallinnointiorganisaatioiden kanssa 
tehtyihin sopimuksiin, sillä niitä koskevat 
jo direktiivin 2014/26/EU mukaiset 
avoimuusvelvoitteet sillä edellytyksellä, 
että jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin 
2014/26/EU osaksi kansallista 
lainsäädäntöään ja toteuttaneet kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
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varmistamiseksi, että kaikkien 
yhteishallinnointiorganisaatioiden 
hallinnointi toteutetaan järkevällä, 
vastuullisella ja asianmukaisella tavalla. 
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, 
että yhteishallinnointiorganisaatiot 
toimivat oikeudenhaltijoiden edun 
mukaisesti, takaavat maksujen 
täsmällisen ja säännöllisen suorittamisen 
ja laativat avoimuutta koskevan julkisen 
vuosikertomuksen direktiivin 2014/26/EU 
mukaisesti.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kaikessa tämän direktiivin nojalla 
tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä 
olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 
artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis-
ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta 
henkilötietojen suojaan, ja sen on 
tapahduttava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY35 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/58/EY36 mukaisesti.

(46) Kaikessa tämän direktiivin nojalla 
tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä 
olisi kunnioitettava perusoikeuksia, myös 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 
artiklan mukaista oikeutta nauttia yksityis-
ja perhe-elämän kunnioitusta ja oikeutta 
henkilötietojen suojaan, ja sen on 
tapahduttava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY35 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/58/EY36 mukaisesti. 
Tulevaisuudessa olisi noudatettava yleisen 
tietosuoja-asetuksen säännöksiä, kuten 
oikeutta tulla unohdetuksi.

_________________ _________________

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 
lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL 
L 281, 23.11.1995, s. 31–50). Tämä 
direktiivi kumotaan 25 päivästä toukokuuta 
2018 ja korvataan luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 
lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL 
L 281, 23.11.1995, s. 31–50). Tämä 
direktiivi kumotaan 25 päivästä toukokuuta 
2018 ja korvataan luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 
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annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2016/679 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1–88).

annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2016/679 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1–88).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL 
201, 31.7.2002, s. 37–47), sellaisena kuin 
se on muutettuna direktiiveillä 2006/24/EY 
ja 2009/136/EY.

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL 
201, 31.7.2002, s. 37–47), sellaisena kuin 
se on muutettuna direktiiveillä 2006/24/EY 
ja 2009/136/EY.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) On tärkeää korostaa 
nimettömyyden merkitystä, kun 
henkilötietoja käsitellään kaupallisiin 
tarkoituksiin. Lisäksi olisi edistettävä 
”oletusarvoista” vaihtoehtoa, jonka 
mukaan henkilötietoja ei tarvitse ilmoittaa 
verkkoalustojen käyttöliittymien käytön 
yhteydessä.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. ’tutkimusorganisaatiolla’ 
korkeakoulua, tutkimuslaitosta tai mitä 
tahansa muuta organisaatiota, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on tehdä 
tieteellistä tutkimusta tai tehdä tieteellistä 
tutkimusta ja tarjota koulutuspalveluita

1. ’tutkimusorganisaatiolla’ 
korkeakoulua, yliopistoihin liittyvät 
yrityshautomot mukaan luettuina, 
tutkimuslaitosta tai mitä tahansa muuta 
organisaatiota, jonka ensisijaisena 
tavoitteena on tehdä tieteellistä tutkimusta 
tai tehdä tieteellistä tutkimusta ja tarjota 
koulutuspalveluita
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Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) ’startup-yrityksellä’ yritystä, jossa 
on alle kymmenen työntekijää ja jonka 
vuotuinen liikevaihto tai tase on alle kaksi 
miljoonaa euroa ja joka on perustettu 
aikaisintaan kolme vuotta ennen 
3 artiklan 1 kohdan mukaisen 
poikkeuksen hyödyntämistä;

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) ’laillisella pääsyllä’ pääsyä 
laillisesti hankittuun sisältöön.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla 3 artikla

Tekstin- ja tiedonlouhinta Tekstin- ja tiedonlouhinta

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa, 
direktiivin 96/9/EY 5 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdassa ja 7 artiklan 1 
kohdassa sekä tämän direktiivin 11 artiklan 
1 kohdassa vahvistettuihin oikeuksia 
koskevasta poikkeuksesta, jota sovelletaan, 
kun tutkimusorganisaatiot tekstin ja 
tiedonlouhinnan toteuttamiseksi 
valmistavat kappaleita ja kopioivat 
teoksista tai muusta aineistosta, johon niillä 
on laillinen pääsy tieteellistä tutkimusta 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa, 
direktiivin 96/9/EY 5 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdassa ja 7 artiklan 
1 kohdassa sekä tämän direktiivin 
11 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin 
oikeuksia koskevasta poikkeuksesta, jota 
sovelletaan, kun tutkimusorganisaatiot, 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja 
startup-yritykset tekstin ja tiedonlouhinnan 
toteuttamiseksi valmistavat kappaleita ja 
kopioivat teoksista tai muusta aineistosta, 
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varten. johon niillä on laillinen pääsy, joka on 
hankittu tieteellistä tutkimusta varten.

2. Kaikki 1 kohdassa säädetyn 
poikkeuksen vastaiset sopimusmääräykset 
ovat täytäntöönpanokelvottomia.

2. Kaikki 1 kohdassa säädetyn 
poikkeuksen vastaiset sopimusmääräykset 
ovat täytäntöönpanokelvottomia.

3. Oikeudenhaltijoiden on voitava 
soveltaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
sellaisten verkkojen ja tietokantojen 
turvallisuus ja eheys, joissa niiden teoksia 
tai muuta aineistoa isännöidään. Tällaiset 
toimenpiteet eivät saa ulottua pidemmälle 
kuin mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

3. Oikeudenhaltijoiden on voitava 
soveltaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
sellaisten verkkojen ja tietokantojen 
turvallisuus ja eheys, joissa niiden teoksia 
tai muuta aineistoa isännöidään. Tällaiset 
toimenpiteet eivät saa ulottua pidemmälle 
kuin mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi eikä niillä saisi estää tai 
kohtuuttomasti rajoittaa edunsaajien 
hyötymistä 1 kohdassa säädetystä 
poikkeuksesta eikä niiden mahdollisuutta 
kehittää oikeudenhaltijan tarjoamista 
välineistä eroavia tekstin- ja 
tiedonlouhintavälineitä.

4. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
oikeudenhaltijoita ja 
tutkimusorganisaatioita määrittelemään 3 
kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
soveltamista koskevia yhteisesti sovittuja 
parhaita toimintatapoja.

4 a. Tekstin- ja tiedonlouhintaa 
toteuttavien 1 kohdassa tarkoitetun 
poikkeuksen hyödyntäjien on sovellettava 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
tekstin- ja tiedonlouhintaprosessin 
yhteydessä noudettua tietoa säilytetään 
turvallisella tavalla eikä sitä tallenneta 
kauemmin kuin tutkimuksen kannalta on 
tarpeen. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
poikkeus ei vaikuta tekstin- ja 
tiedonlouhintatoimiin, jotka toteutetaan 
pelkästään sellaisten tietojen tai datan 
pohjalta, jotka eivät ole tekijänoikeudella 
suojattuja, tai tekstin- ja 
tiedonlouhintatoimiin, joihin ei liity 
kappaleiden valmistusta tai kopiointia. 
Oikeudenhaltijoiden tai tietokantojen 
tekijöiden antamaa lupaa ei edellytetä 
unionin lainsäädännön mukaisten 
poikkeusten kattaman tilapäisen 
kappaleen valmistamisen osalta eikä 
sellaisten kopiointitoimien osalta, jotka 
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ovat tarpeen laillisen käyttäjän 
tietokannan sisältöön pääsyä tai 
tietokannan tavanmukaista käyttöä 
varten.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
poikkeuksesta tai rajoituksesta direktiivin 
2001/29/EY 2 ja 3 artiklassa, direktiivin 
96/9/EY 5 artiklan ensimmäisen kohdan a 
alakohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa, 
direktiivin 2009/24/EY 4 artiklan 1 
kohdassa sekä tämän direktiivin 11 artiklan 
1 kohdassa vahvistettuihin oikeuksiin, jotta 
sallitaan teosten ja muun aineiston 
digitaalinen käyttö yksinomaan opetuksen 
havainnollistamiseksi siinä määrin kuin se 
on perusteltua kyseisen ei-kaupallisen 
tavoitteen pohjalta ja sillä edellytyksellä, 
että

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
poikkeuksesta tai rajoituksesta 
direktiivin 2001/29/EY 2 ja 3 artiklassa, 
direktiivin 96/9/EY 5 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdassa ja 7 artiklan 
1 kohdassa, direktiivin 2009/24/EY 
4 artiklan 1 kohdassa sekä tämän 
direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuihin oikeuksiin, jotta sallitaan 
teosten ja muun aineiston digitaalinen 
käyttö yksinomaan opetuksen tai 
tieteellisen tutkimuksen
havainnollistamiseksi siinä määrin kuin se 
on perusteltua kyseisen ei-kaupallisen 
tavoitteen pohjalta ja sillä edellytyksellä, 
että

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) käyttö tapahtuu oppilaitoksen 
tiloissa tai suojatun sähköisen verkon 
välityksellä, johon on pääsy ainoastaan 
kyseisen oppilaitoksen oppilailla tai 
opiskelijoilla ja opetushenkilöstöllä;

(a) käyttö tapahtuu oppilaitoksen tai 
jäsenvaltion tunnustaman varmennetun 
koulutusohjelman opetustiloissa tai 
kulttuuriperintölaitoksen tai 
tutkimusorganisaation tiloissa tai suojatun 
sähköisen verkon välityksellä, johon on 
pääsy ainoastaan kyseisen oppilaitoksen 
rekisteröidyillä oppijoilla ja 
opetushenkilöstöllä;
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan säännöstä 
käyttävien jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan 
lisenssien asianmukainen saatavuus ja 
näkyvyys 1 kohdassa oppilaitosten osalta 
kuvattujen toimien hyväksymistä varten.

Ensimmäisen alakohdan säännöstä 
käyttävien jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan 
lisenssien asianmukainen saatavuus ja 
näkyvyys helposti saatavilla olevan 
tietokannan välityksellä 1 kohdassa 
oppilaitosten osalta kuvattujen toimien 
hyväksymistä varten.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun teoksia ja muuta aineistoa 
käytetään yksinomaan opetuksen 
havainnollistamiseen suojattujen 
sähköisten verkkojen kautta tämän artiklan 
nojalla annetun kansallisen lain säännösten 
mukaisesti, sen katsotaan tapahtuvan 
ainoastaan siinä jäsenvaltioissa, johon 
oppilaitos on sijoittautunut.

3. Kun teoksia ja muuta aineistoa 
käytetään yksinomaan opetuksen 
havainnollistamiseen suojattujen 
sähköisten verkkojen kautta tämän artiklan 
nojalla annetun kansallisen lain säännösten 
mukaisesti, sen katsotaan tapahtuvan 
ainoastaan siinä jäsenvaltioissa, johon 
oppilaitos, varmennettu koulutusohjelma, 
kulttuuriperintölaitos tai 
tutkimusorganisaatio on sijoittautunut.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
poikkeuksesta direktiivin 2001/29/EY 2 
artiklassa, direktiivin 96/9/EY 5 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdassa ja 7 
artiklan 1 kohdassa, direktiivin 
2009/24/EY 4 artiklan 1 kohdan a 

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
poikkeuksesta direktiivin 2001/29/EY 
2 artiklassa, direktiivin 96/9/EY 5 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdassa ja 
7 artiklan 1 kohdassa, 
direktiivin 2009/24/EY 4 artiklan 1 kohdan 
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alakohdassa sekä tämän direktiivin 11 
artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin 
oikeuksiin, jotta kulttuuriperintölaitokset 
voivat tehdä kappaleita kaikista niiden 
kokoelmissa pysyvästi olevista teoksista tai 
muusta aineistosta missä tahansa muodossa 
tai esitysmuodossa yksinomaan tällaisten 
teosten tai muun aineiston säilyttämiseksi 
ja siinä laajuudessa, jota tällainen 
säilyttäminen edellyttää.

a alakohdassa sekä tämän direktiivin 
11 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin 
oikeuksiin, jotta kulttuuriperintölaitokset, 
tutkimusorganisaatiot ja oppilaitokset
voivat tehdä kappaleita kaikista niiden 
kokoelmissa pysyvästi olevista teoksista tai 
muusta aineistosta missä tahansa muodossa 
tai esitysmuodossa yksinomaan tällaisten 
teosten tai muun aineiston säilyttämiseksi 
ja siinä laajuudessa, jota tällainen 
säilyttäminen edellyttää, sekä valmistaa 
organisaation sisäisesti kappaleita 
tarkoituksiin, jotka liittyvät niiden yleisen 
edun mukaisen tehtävän hoitamiseen.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on oikeudenhaltijoita, 
yhteishallinnointiorganisaatiota ja 
kulttuuriperintölaitoksia kuulleen 
varmistettava, että vaatimukset, joilla 
määritetään, voidaanko teokseen tai 
muuhun aineistoon myöntää lisenssi 1 
kohdan mukaisesti, eivät ulotu pidemmälle 
kuin mikä on tarpeen ja kohtuullista eikä 
niillä suljeta pois mahdollisuutta määrittää 
kokonaisen kokoelman poistuneen 
myynnistä, kun on kohtuullista olettaa, että 
tietyn kokoelman kaikki teokset tai aineisto 
ovat poistuneet myynnistä.

Jäsenvaltioiden on oikeudenhaltijoita, 
yhteishallinnointiorganisaatiota ja 
kulttuuriperintölaitoksia kuulleen 
varmistettava, että vaatimukset, joilla 
määritetään, voidaanko teokseen tai 
muuhun aineistoon myöntää lisenssi 1 
kohdan mukaisesti, eivät ulotu pidemmälle 
kuin mikä on tarpeen ja kohtuullista eikä 
niillä suljeta pois mahdollisuutta määrittää 
kokonaisen kokoelman poistuneen 
myynnistä, kun on kohtuullista olettaa, että 
tietyn kokoelman kaikki teokset tai aineisto 
ovat poistuneet myynnistä. Jos 
yhteishallinnointiorganisaatiota ei ole tai 
se ei edusta asianmukaisesti 
oikeudenhaltijoiden oikeuksia, 
jäsenvaltioiden olisi määrättävä 
poikkeuksia kulttuuriperintölaitoksille, 
tutkimusorganisaatioille ja oppilaitoksille, 
joissa tarjotaan sekä virallista että 
epävirallista oppimista, myynnistä 
poistuneiden teoksien jakelemiseksi, 
yleisölle välittämiseksi tai saataville 
asettamiseksi ei-kaupallisia tarkoituksia 
varten. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
asianmukainen korvaus kaikesta 
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oikeudenhaltijoiden perustelluille eduille 
aiheutuvasta kohtuuttomasta haitasta ja 
että kaikki oikeudenhaltijat voivat milloin 
hyvänsä vastustaa teoksiensa käyttöä.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttäjien ja oikeudenhaltijoiden 
edustusorganisaatioiden ja kaikkien 
muiden merkityksellisten 
sidosryhmäorganisaatioiden välillä 
käydään säännöllistä vuoropuhelua, jotta 
voidaan alakohtaisesti tukea 7 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen 
lisenssijärjestelyiden relevanssia ja 
käytettävyyttä, varmistaa tässä luvussa 
tarkoitettujen oikeudenhaltijoita koskevien 
suojatoimien tehokkuus, erityisesti 
tiedotustoimenpiteiden osalta, ja 
tarvittaessa avustaa 7 artiklan 2 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten toteuttamisessa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttäjien ja oikeudenhaltijoiden 
edustusorganisaatioiden ja kaikkien 
muiden merkityksellisten 
sidosryhmäorganisaatioiden välillä 
käydään säännöllistä vuoropuhelua, jotta 
voidaan alakohtaisesti tukea 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
lisenssijärjestelyiden relevanssia ja 
käytettävyyttä, mukaan lukien kysymysten 
ratkaiseminen tilanteissa, joissa 
kulttuuriperintölaitosten 7 ja 8 artiklan 
mukaisia toimia ei mahdollisteta 
kohtuullisesti, varmistaa tässä luvussa 
tarkoitettujen oikeudenhaltijoita koskevien 
suojatoimien tehokkuus, erityisesti 
tiedotustoimenpiteiden osalta, ja 
tarvittaessa avustaa 7 artiklan 2 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten toteuttamisessa.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lehtijulkaisujen suoja digitaalisten 
käyttöjen osalta

Lehtijulkaisujen suoja

Perustelu

Lehtijulkaisut ovat suojelemisen arvoisia siinä, missä digitaaliset julkaisutkin. Tästä syystä on 
olennaisen tärkeää varmistaa, että taataan niin digitaaliseen kuin muuhun kuin digitaaliseen 
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käyttöön liittyvät oikeudet ja että poistetaan sanamuodot, joilla muu kuin digitaalinen käyttö 
voidaan sulkea soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
lehtijulkaisujen kustantajille direktiivin 
2001/29/EY 2 artiklassa ja 3 artiklan 2 
kohdassa säädetyt oikeudet näiden 
lehtijulkaisujen digitaalista käyttöä varten.

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
lehtijulkaisujen kustantajille 
direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa ja 
3 artiklan 2 kohdassa säädetyt oikeudet 
näiden lehtijulkaisujen käyttöä varten.

Perustelu

Lehtijulkaisut ovat suojelemisen arvoisia siinä, missä digitaaliset julkaisutkin. Tästä syystä on 
olennaisen tärkeää varmistaa, että taataan niin digitaaliseen kuin muuhun kuin digitaaliseen 
käyttöön liittyvät oikeudet ja että poistetaan sanamuodot, joilla muu kuin digitaalinen käyttö 
voidaan sulkea soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
oikeudet eivät ulotu hyperlinkittämiseen, 
koska se ei merkitse yleisölle välittämistä.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että lehtikustantajien oikeuksien käytöistä 
saatavista tuloista osoitetaan 
oikeudenmukainen osuus toimittajille.
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Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että kun tekijä 
on siirtänyt tai lisensoinut oikeuden 
kustantajalle, tällainen siirto tai lisenssi 
muodostaa riittävän oikeudellisen 
perusteen, jotta kustantaja voi vaatia osaa 
korvauksesta, joka koskee teoksen käyttöjä 
siirrettyä tai lisensoitua oikeutta koskevan 
poikkeuksen tai rajoituksen nojalla.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että kun tekijä 
on siirtänyt tai lisensoinut oikeuden 
kustantajalle, kustantaja on 
oikeudenhaltija tällaisen siirron tai 
lisenssin nojalla ja sen mukaisessa 
laajuudessa. Tästä syystä tällainen 
lisenssin siirto muodostaa riittävän 
oikeudellisen perusteen, jotta kustantaja 
voi vaatia osaa korvauksesta, joka koskee 
teoksen käyttöjä siirrettyä tai lisensoitua 
oikeutta koskevan poikkeuksen, 
lakisääteisen kollektiivisen lisensoinnin tai 
rajoituksen nojalla.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suojatun sisällön käyttö tietoyhteiskunnan 
palveluissa, joiden tarjoajat tallentavat 
suuria määriä palveluiden käyttäjien 
verkkoon lataamia teoksia ja muuta 
aineistoa ja tarjoavat pääsyn niihin

Suojatun sisällön käyttö tietoyhteiskunnan 
palveluissa, joiden tarjoajat tallentavat 
merkittäviä määriä palveluiden käyttäjien 
verkkoon lataamia teoksia ja muuta 
aineistoa ja tarjoavat pääsyn niihin

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tietoyhteiskunnan palveluiden 
tarjoajien, jotka tallentavat suuria määriä 
palveluiden käyttäjiensä verkkoon lataamia 
teoksia ja muuta aineistoa ja tarjoavat 
pääsyn niihin, on yhteistyössä 
oikeudenhaltijoiden kanssa toteutettava 

1. Tietoyhteiskunnan palveluiden 
tarjoajien, jotka tallentavat merkittäviä
määriä palveluiden käyttäjiensä verkkoon 
lataamia tekijänoikeussuojattuja teoksia ja 
muuta aineistoa ja tarjoavat pääsyn niihin, 
on, mikäli tämä tallentaminen ja tämä 
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toimenpiteitä, jotta varmistetaan 
oikeudenhaltijoiden kanssa niiden teosten 
ja muun aineiston käytöstä tehtyjen 
sopimusten toimivuus tai estetään niiden 
palveluissa sellaisten teosten ja muun 
aineiston saanti, jotka oikeudenhaltijat ovat 
yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa 
nimenneet. Tällaisten toimenpiteiden, 
kuten tehokkaan 
sisällöntunnistustekniikan, on oltava 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia.
Palveluntarjoajien on toimitettava 
oikeudenhaltijoille riittävät tiedot 
toimenpiteiden toimivuudesta ja 
soveltamisesta ja tarvittaessa asianmukaiset 
raportit teosten ja muun aineiston 
tunnistamisesta ja käytöstä.

pääsyn tarjoaminen on olennainen osa 
niiden toimintaa, yhteistyössä 
oikeudenhaltijoiden kanssa toteutettava 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, jotta varmistetaan 
oikeudenhaltijoiden kanssa niiden teosten 
ja muun aineiston käytöstä tehtyjen 
sopimusten toimivuus tai estetään niiden 
palveluissa sellaisten teosten ja muun 
aineiston saanti, jotka oikeudenhaltijat ovat 
yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa 
nimenneet. Oikeudenhaltijoiden 
pyynnöstä palveluntarjoajien on 
toimitettava niille riittävät tiedot 
toimenpiteiden toimivuudesta ja 
soveltamisesta ja tarvittaessa asianmukaiset 
raportit teosten ja muun aineiston 
tunnistamisesta ja käytöstä.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1 kohdassa tarkoitetut palveluntarjoajat 
perustavat valitus- ja oikaisujärjestelyt, 
jotka ovat käyttäjien saatavilla 1 kohdassa 
tarkoitetuttujen toimenpiteiden 
soveltamista koskevissa riidoissa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että 1 kohdassa tarkoitetut palveluntarjoajat 
perustavat valitus- ja oikaisujärjestelyt, 
jotka ovat käyttäjien saatavilla 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista 
koskevissa riidoissa. Näillä järjestelyillä 
on erityisesti varmistettava, että jos 
1 kohdassa tarkoitettu sisällön 
poistaminen ei ole perusteltua, kyseinen 
sisältö palautetaan verkkoon kohtuullisen 
ajan kuluessa.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
helpotettava tietoyhteiskunnan palvelujen 

3. Komissio helpottaa yhdessä
jäsenvaltioiden kanssa tarvittaessa 
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tarjoajien ja oikeudenhaltijoiden 
yhteistyötä sidosryhmien vuoropuhelun 
avulla, jotta voidaan määritellä parhaita 
käytäntöjä, kuten asianmukainen ja 
oikeasuhteinen sisällöntunnistustekniikka, 
kun otetaan huomioon muun muassa 
palveluiden luonne sekä tekniikan 
saatavuus ja tehokkuus tekniikan 
kehityksen valossa.

tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien ja 
oikeudenhaltijoiden yhteistyötä 
sidosryhmien vuoropuhelun avulla, jotta 
voidaan määritellä parhaita käytäntöjä 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
osalta, kun otetaan huomioon muun 
muassa palveluiden luonne sekä tekniikan 
saatavuus ja tehokkuus tekniikan 
kehityksen valossa.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tietoyhteiskunnan palveluiden 
tarjoajien, jotka tallentavat suuria määriä 
palveluiden käyttäjiensä verkkoon lataamia 
teoksia ja muuta aineistoa ja tarjoavat 
pääsyn niihin, on yhteistyössä 
oikeudenhaltijoiden kanssa toteutettava 
toimenpiteitä, jotta varmistetaan 
oikeudenhaltijoiden kanssa niiden teosten 
ja muun aineiston käytöstä tehtyjen 
sopimusten toimivuus tai estetään niiden 
palveluissa sellaisten teosten ja muun 
aineiston saanti, jotka oikeudenhaltijat ovat 
yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa 
nimenneet. Tällaisten toimenpiteiden, 
kuten tehokkaan sisällöntunnistustekniikan, 
on oltava asianmukaisia ja oikeasuhteisia. 
Palveluntarjoajien on toimitettava 
oikeudenhaltijoille riittävät tiedot 
toimenpiteiden toimivuudesta ja 
soveltamisesta ja tarvittaessa asianmukaiset 
raportit teosten ja muun aineiston 
tunnistamisesta ja käytöstä.

1. Tietoyhteiskunnan palveluiden 
tarjoajien, jotka tallentavat käyttäjiensä 
verkkoon lataamia tekijänoikeussuojattuja 
teoksia tai muuta aineistoa ja tarjoavat 
yleisölle pääsyn niihin, jolloin ne eivät 
ainoastaan tarjoa fyysisiä rakenteita ja 
toteuta tällaisten käyttäjiensä verkkoon 
lataamien teosten tai muun aineiston 
välitystä yleisölle, on tehtävä 
oikeudenhaltijoiden kanssa 
lisenssisopimuksia sekä välityksestä 
yleisölle että kappaleen valmistamista 
koskevista oikeuksista, elleivät ne ole 
direktiivin 2000/31/EY 14 artiklassa 
säädetyn vastuuta koskevan poikkeuksen 
vaatimusten mukaisia.
2. Direktiivin 2000/31/EY 14 artiklassa 
säädettyä vastuuta koskevaa poikkeusta ei 
sovelleta sellaisten tietoyhteiskunnan 
palvelun tarjoajien toimintaan, jotka 
toteuttavat suojattujen teoksien tai muun 
aineiston asettamista yleisön saataville ja 
toimivat aktiivisessa roolissa, myös 
optimoimalla ladattujen teoksien tai 
aineiston esitysmuotoa tai edistämällä 
niitä.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
lisenssisopimuksien on katsottava 
kattavan edellä mainittujen 
tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajien 
käyttäjien toteuttamat toimet, edellyttäen, 
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että käyttäjät eivät toimi ammatilliselta 
pohjalta.
4. Tietoyhteiskunnan palveluiden 
tarjoajien, jotka tallentavat merkittäviä 
määriä palveluiden käyttäjiensä verkkoon 
lataamia tekijänoikeussuojattuja teoksia
ja muuta aineistoa ja tarjoavat pääsyn 
niihin, on yhteistyössä oikeudenhaltijoiden 
kanssa toteutettava toimenpiteitä, jotta 
varmistetaan oikeudenhaltijoiden kanssa 
niiden teosten ja muun aineiston käytöstä 
tehtyjen sopimusten toimivuus tai estetään 
niiden palveluissa sellaisten teosten ja 
muun aineiston saanti, jotka 
oikeudenhaltijat ovat yhteistyössä 
palveluntarjoajien kanssa nimenneet. 
Tällaisten toimenpiteiden, kuten tehokkaan 
sisällöntunnistustekniikan, on oltava 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia. 
Palveluntarjoajien on toimitettava 
oikeudenhaltijoille riittävät tiedot 
toimenpiteiden toimivuudesta ja 
soveltamisesta ja tarvittaessa asianmukaiset
ja ajantasaiset raportit teosten ja muun 
aineiston tunnistamisesta ja käytöstä.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 
kohdassa tarkoitetut palveluntarjoajat 
perustavat valitus- ja oikaisujärjestelyt, 
jotka ovat käyttäjien saatavilla 4 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista 
koskevissa riidoissa.
6. Tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajien, 
jotka toteuttavat 4 kohdassa tarkoitettuja 
toimia, on varmistettava, että ne ovat 
kaikilta osin direktiivin 2000/31/EY 
15 artiklan ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaisia.
7. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
helpotettava tietoyhteiskunnan palvelujen 
tarjoajien ja oikeudenhaltijoiden 
yhteistyötä sidosryhmien vuoropuhelun 
avulla, jotta voidaan määritellä parhaita 
käytäntöjä, kuten asianmukainen ja 
oikeasuhteinen 
sisällöntunnistustekniikka, kun otetaan 
huomioon muun muassa palveluiden 
luonne sekä tekniikan saatavuus ja 
tehokkuus tekniikan kehityksen valossa.
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Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tekijät ja esiintyjät saavat säännöllisesti 
ja ottaen huomioon kunkin alan 
erityispiirteet ajantasaista, asianmukaista ja 
riittävää tietoa teostensa ja esitystensä 
hyödyntämisestä niiltä, joille ne ovat 
lisensoineet tai siirtäneet oikeutensa, 
erityisesti hyödyntämistapojen, 
syntyneiden tulojen ja maksettavien 
korvausten osalta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tekijät ja esiintyjät saavat säännöllisesti 
ja ottaen huomioon kunkin alan 
erityispiirteet täsmällistä, ajantasaista, 
asianmukaista ja riittävää tietoa teostensa,
myös tieteellisten teostensa ja esitystensä 
hyödyntämisestä ja esittämisestä niiltä, 
joille ne ovat lisensoineet tai siirtäneet 
oikeutensa, myös niiltä, joille ne on 
lisensoitu tai siirretty eteenpäin, erityisesti 
hyödyntämistapojen, esittämisen, 
syntyneiden tulojen ja maksettavien 
korvausten osalta.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
velvoitteen on oltava oikeasuhteinen ja 
tehokas, ja sillä on varmistettava 
asianmukainen avoimuuden taso kaikilla 
aloilla. Tapauksissa, joissa velvoitteesta 
johtuva hallinnollinen rasite olisi suhteeton 
teoksen tai esityksen hyödyntämisen 
synnyttämiin tuloihin nähden, jäsenvaltiot 
voivat mukauttaa 1 kohdan velvoitetta sillä 
edellytyksellä, että se on edelleen tehokas 
ja että sillä varmistetaan asianmukainen 
avoimuuden taso.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
velvoitteen on oltava oikeasuhteinen ja 
tehokas, ja sillä on varmistettava korkea
avoimuuden taso kaikilla aloilla samoin 
kuin tekijöiden tarkastusoikeus. 
Tapauksissa, joissa velvoitteesta johtuva 
hallinnollinen rasite olisi suhteeton teoksen 
tai esityksen hyödyntämisen synnyttämiin 
tuloihin nähden, jäsenvaltiot voivat 
mukauttaa 1 kohdan velvoitetta sillä 
edellytyksellä, että se on edelleen tehokas
ja täytäntöönpanokelpoinen ja että sillä 
varmistetaan asianmukainen avoimuuden 
taso.
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Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että alakohtaiset vakiomuotoiset 
raportointimallit ja -menettelyt kehitetään 
sidosryhmien vuoropuhelujen avulla.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla

Tekijöiden ja esiintyjien luovuttamaton 
oikeus oikeudenmukaiseen korvaukseen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kun tekijät ja esiintyjät siirtävät 
yleisön saataville saattamista koskevan 
oikeutensa, he säilyttävät oikeutensa 
saada oikeudenmukainen korvaus 
teoksensa hyödyntämisestä.

2. Tekijän tai esiintyjän oikeus saada 
oikeudenmukainen korvaus teoksensa 
yleisön saataville saattamisen johdosta on 
luovuttamaton.

3. Tämän oikeuden, joka koskee 
oikeudenmukaisen korvauksen saamista 
tekijän tai esiintyjän teoksen yleisön 
saataville saattamisen johdosta, 
hallinnasta vastaavat heitä edustavat 
yhteishallinnointiorganisaatiot, paitsi jos 
muissa kollektiivisissa sopimuksissa, 
kuten vapaaehtoisissa 
yhteishallinnointisopimuksissa, taataan 
korvauksien maksaminen tekijöille, 
audiovisuaalisten teosten tekijöille ja 
esiintyjille heille kuuluvan teosten yleisön 
saataville saattamista koskevan oikeuden 
perusteella.
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4. Yhteishallinnointiorganisaatiot 
keräävät oikeudenmukaiset korvaukset 
tietoyhteiskunnan palveluilta, jotka 
saattavat teokset yleisön saataville.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tekijöillä ja esiintyjillä on oikeus hakea 
asianmukaista lisäkorvausta osapuolelta, 
jonka kanssa ne ovat tehneet sopimuksen 
oikeuksien hyödyntämisestä, kun alun 
perin sovittu korvaus on kohtuuttoman 
vähäinen verrattuna sittemmin kyseisten 
teosten tai esitysten hyödyntämisestä 
syntyneisiin tuloihin ja hyötyihin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tekijöillä ja esiintyjillä tai heidän 
valtuuttamillaan edustajilla on oikeus 
hakea oikeudenmukaista lisäkorvausta 
osapuolelta, jonka kanssa ne ovat tehneet 
sopimuksen oikeuksien hyödyntämisestä, 
kun alun perin sovittu korvaus on 
kohtuuttoman vähäinen verrattuna 
sittemmin kyseisten teosten tai esitysten 
hyödyntämisestä syntyneisiin tuloihin ja 
hyötyihin.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla

Oikeuksien palautumista koskeva 
mekanismi

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tekijät ja esiintyjät, jotka ovat 
sopimussuhteessa, johon liittyy 
säännöllinen maksuvelvoite, voivat 
irtisanoa sopimuksen, jolla he ovat 
lisensoineet tai siirtäneet oikeutensa, kun 
heidän teoksiaan ja esityksiään ei käytetä 
millään tavalla, sovittua korvausta ei 
makseta tai raportointi ja avoimuus 
laiminlyödään.

2. Oikeutta irtisanoa oikeuksien 
siirtoa tai lisensointia koskeva sopimus 
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voidaan käyttää, jos vuoden kuluessa 
siitä, kun esiintyjä tai tekijä on ilmoittanut 
aikomuksestaan irtisanoa sopimus, 
sopimuspuoli ei täytä sovitun korvauksen 
maksamista koskevaa 
sopimusvelvoitettaan. Teoksen 
käyttämättä jättämisen ja raportoinnin ja 
avoimuuden laiminlyönnin perusteella 
voidaan käyttää oikeutta irtisanoa 
oikeuksien siirtoa tai lisensointia koskeva 
sopimus, jos viiden vuoden kuluessa siitä, 
kun esiintyjä tai tekijä on ilmoittanut 
aikomuksestaan irtisanoa sopimus, 
sopimuspuoli ei täytä 
sopimusvelvoitteitaan.

3. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 
kohdan velvoitetta ei sovelleta, kun 
tekijän tai esiintyjän panos ei ole 
merkittävä teoksen tai esityksen 
kokonaisuuden kannalta.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
14 artiklan mukaista avoimuusvelvoitetta 
ja 15 artiklan mukaista sopimuksen 
sopeuttamisjärjestelyä koskevat riidat 
voidaan toimittaa vapaaehtoisen 
vaihtoehtoiseen 
riitojenratkaisumenettelyyn.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
14 artiklan mukaista avoimuusvelvoitetta 
ja 15 artiklan mukaista sopimuksen 
sopeuttamisjärjestelyä koskevat riidat 
voidaan toimittaa vapaaehtoisen 
vaihtoehtoiseen 
riitojenratkaisumenettelyyn. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tekijät ja esiintyjät voivat toimittaa riidan 
menettelyyn anonyymisti auktorisoidun 
henkilön tai organisaation välityksellä.
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