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PR_COD_1amCom 

 

 

Menettelyjen symbolit 

 * 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 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta 

digitaalisilla sisämarkkinoilla 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0593), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0383/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon alueiden komitean 8. helmikuuta 2017 antaman lausunnon1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja kulttuuri- ja 

koulutusvaliokunnan lausunnot (A8-0000/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman; 

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Digitaalitekniikan nopea kehitys (3) Digitaalitekniikan nopea kehitys 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
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muuttaa jatkuvasti sitä, miten teoksia ja 

muuta aineistoa luodaan, tuotetaan, 

jaellaan ja hyödynnetään. Uusia 

liiketoimintamalleja ja uusia toimijoita 

tulee edelleen esiin. Unionin 

tekijänoikeuspuitteissa vahvistetut 

tavoitteet ja periaatteet ovat yhä päteviä. 

Oikeudellista epävarmuutta on kuitenkin 

edelleen sekä oikeudenhaltijoiden että 

käyttäjien osalta tietyistä teosten ja muun 

aineiston digitaaliympäristössä tapahtuvista 

käytöistä, rajatylittävät käytöt mukaan 

luettuina. Kuten komission tiedonannossa 

”Tavoitteena nykyaikainen, 

eurooppalaisempi 

tekijänoikeusjärjestelmä”26 kuvataan, 

joillakin aloilla on tarpeen sopeuttaa ja 

täydentää unionin nykyisiä 

tekijänoikeuspuitteita. Tässä direktiivissä 

säädetään säännöistä, joilla tiettyjä 

poikkeuksia ja rajoituksia mukautetaan 

digitaalisiin ja rajat ylittäviin 

ympäristöihin, sekä toimenpiteistä, joilla 

helpotetaan tiettyjä lisenssikäytäntöjä 

myynnistä poistuneiden teosten jakelun 

osalta ja tuetaan audiovisuaalisten teosten 

saatavuutta tilausvideoalustoilla sisällön 

laajemman saatavuuden varmistamiseksi. 

Jotta saavutettaisiin toimivat 

tekijänoikeusmarkkinat, tarvitaan lisäksi 

sääntöjä, jotka koskevat oikeuksia 

julkaisuissa, käyttäjien verkkoon lataamaa 

sisältöä tallentavien ja siihen pääsyn 

tarjoavien tietoyhteiskunnan 

palveluntarjoajien toteuttamaa teosten ja 

muun aineiston käyttöä sekä tekijöiden ja 

esiintyjien sopimusten avoimuutta. 

muuttaa jatkuvasti sitä, miten teoksia ja 

muuta aineistoa luodaan, tuotetaan, 

jaellaan ja hyödynnetään. Uusia 

liiketoimintamalleja ja uusia toimijoita 

tulee edelleen esiin. Unionin 

tekijänoikeuspuitteissa vahvistetut 

tavoitteet ja periaatteet ovat yhä päteviä. 

Oikeudellista epävarmuutta on kuitenkin 

edelleen sekä oikeudenhaltijoiden että 

käyttäjien osalta tietyistä teosten ja muun 

aineiston digitaaliympäristössä tapahtuvista 

käytöistä, rajatylittävät käytöt mukaan 

luettuina. Kuten komission tiedonannossa 

”Tavoitteena nykyaikainen, 

eurooppalaisempi 

tekijänoikeusjärjestelmä”26 kuvataan, 

joillakin aloilla on tarpeen sopeuttaa ja 

täydentää unionin nykyisiä 

tekijänoikeuspuitteita. Tässä direktiivissä 

säädetään säännöistä, joilla tiettyjä 

poikkeuksia ja rajoituksia mukautetaan 

digitaalisiin ja rajat ylittäviin 

ympäristöihin, sekä toimenpiteistä, joilla 

helpotetaan tiettyjä lisenssikäytäntöjä 

myynnistä poistuneiden teosten jakelun 

osalta ja tuetaan audiovisuaalisten teosten 

saatavuutta tilausvideoalustoilla sisällön 

laajemman saatavuuden varmistamiseksi. 

Jotta saavutettaisiin toimivat 

tekijänoikeusmarkkinat, tarvitaan lisäksi 

sääntöjä, jotka koskevat oikeuksien 

käyttöä julkaisuissa, teosten ja muun 

aineiston käyttöä käyttäjien verkkoon 

lataamaa sisältöä tallentavilla ja siihen 

pääsyn tarjoavilla verkkopalvelujen 

tarjoajien alustoilla sekä tekijöiden ja 

esiintyjien sopimusten avoimuutta. 

__________________ __________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015)0626 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(4) Tämä direktiivi perustuu 

sääntöihin, jotka on vahvistettu alalla tällä 

hetkellä voimassa olevissa direktiiveissä, 

kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 96/9/EY27, Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY28, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/115/EY29, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2009/24/EY30, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2012/28/EU31 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/26/EU32, ja sillä myös 

täydennetään näitä sääntöjä. 

(4) Tämä direktiivi perustuu 

sääntöihin, jotka on vahvistettu alalla tällä 

hetkellä voimassa olevissa direktiiveissä, 

kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 96/9/EY27, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2000/31/EY27 a, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2001/29/EY28, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/115/EY29, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2009/24/EY30, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2012/28/EU31 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/26/EU32, ja sillä myös 

täydennetään näitä sääntöjä.  

__________________ __________________ 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä 

maaliskuuta 1996, tietokantojen 

oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 

27.3.1996, s. 20–28). 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä 

maaliskuuta 1996, tietokantojen 

oikeudellisesta suojasta (EYVL L 77, 

27.3.1996, s. 20–28). 

 27 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 

kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 

palveluja, erityisesti sähköistä 

kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 

koskevista tietyistä oikeudellisista 

näkökohdista (direktiivi sähköisestä 

kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 

17.7.2000, s. 1). 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 

toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 

yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 

(EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19). 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä 

toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 

yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 

(EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19). 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä 

joulukuuta 2006, vuokraus- ja 

lainausoikeuksista sekä tietyistä 

tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen 

omaisuuden alalla (EUVL L 376, 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä 

joulukuuta 2006, vuokraus- ja 

lainausoikeuksista sekä tietyistä 

tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen 

omaisuuden alalla (EUVL L 376, 
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27.12.2006, s. 28–35). 27.12.2006, s. 28–35). 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, tietokoneohjelmien 

oikeudellisesta suojasta (EUVL L 111, 

5.5.2009, s. 16–22). 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/24/EY, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, tietokoneohjelmien 

oikeudellisesta suojasta (EUVL L 111, 

5.5.2009, s. 16–22). 

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2012/28/EU, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2012, orpoteosten tietyistä 

sallituista käyttötarkoituksista (EUVL L 

299, 27.10.2012, s. 5–12). 

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2012/28/EU, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2012, orpoteosten tietyistä 

sallituista käyttötarkoituksista (EUVL L 

299, 27.10.2012, s. 5–12). 

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien kollektiivisesta 

hallinnoinnista sekä usean valtion alueen 

kattavasta musiikkiteosten oikeuksien 

lisensioinnista verkkokäyttöä varten 

sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, 

s. 72–98). 

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/26/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, tekijänoikeuden ja 

lähioikeuksien kollektiivisesta 

hallinnoinnista sekä usean valtion alueen 

kattavasta musiikkiteosten oikeuksien 

lisensioinnista verkkokäyttöä varten 

sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 20.3.2014, 

s. 72–98). 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Tutkimuksen, koulutuksen ja 

kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla 

digitaalitekniikka mahdollistaa 

uudentyyppiset käytöt, jotka eivät selkeästi 

kuulu poikkeuksia ja rajoituksia koskevien 

unionin nykyisten sääntöjen piiriin. Lisäksi 

direktiiveissä 2001/29/EY, 96/9/EY ja 

2009/24/EY näille aloille säädetyt 

poikkeukset ovat luonteeltaan valinnaisia, 

mikä voi vaikuttaa kielteisesti 

sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä on 

erityisen merkityksellistä rajatylittävien 

käyttöjen osalta, joiden merkitys kasvaa 

digitaaliympäristössä. Tämän vuoksi 

unionin lainsäädännön nykyisiä rajoituksia 

ja poikkeuksia, jotka ovat merkityksellisiä 

(5) Innovoinnin, tutkimuksen, 

koulutuksen ja kulttuuriperinnön 

säilyttämisen alalla digitaalitekniikka 

mahdollistaa uudentyyppiset käytöt, jotka 

eivät selkeästi kuulu poikkeuksia ja 

rajoituksia koskevien unionin nykyisten 

sääntöjen piiriin. Lisäksi direktiiveissä 

2001/29/EY, 96/9/EY ja 2009/24/EY näille 

aloille säädetyt poikkeukset ovat 

luonteeltaan valinnaisia, mikä voi vaikuttaa 

kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan. 

Tämä on erityisen merkityksellistä 

rajatylittävien käyttöjen osalta, joiden 

merkitys kasvaa digitaaliympäristössä. 

Tämän vuoksi unionin lainsäädännön 

nykyisiä rajoituksia ja poikkeuksia, jotka 
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tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja 

kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 

olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 

käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 

pakollisia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka 

koskevat käyttöjä tekstin- ja 

tiedonlouhinnan ja tieteellisen 

tutkimuksen alalla, digitaaliympäristössä 

tapahtuvaa opetuksen havainnollistamista 

sekä kulttuuriperinnön säilyttämistä. 

Niiden käyttöjen osalta, jotka eivät kuulu 

tässä direktiivissä säädettyjen poikkeusten 

ja rajoitusten alaan, sovelletaan edelleen 

unionin nykyisessä lainsäädännössä 

vahvistettuja poikkeuksia ja rajoituksia. 

Direktiivejä 96/9/EY ja 2001/29/EY olisi 

muutettava. 

ovat merkityksellisiä innovoinnin, 

tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja 

kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta, 

olisi arvioitava uudelleen näiden uusien 

käyttöjen valossa. Olisi otettava käyttöön 

pakollisia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka 

koskevat tekstin- ja 

tiedonlouhintateknologian käyttöä 

innovoinnin ja tieteellisen tutkimuksen 

alalla, digitaaliympäristössä tapahtuvaa 

opetuksen havainnollistamista sekä 

kulttuuriperinnön säilyttämistä. Niiden 

käyttöjen osalta, jotka eivät kuulu tässä 

direktiivissä säädettyjen poikkeusten ja 

rajoitusten alaan, sovelletaan edelleen 

unionin nykyisessä lainsäädännössä 

vahvistettuja poikkeuksia ja rajoituksia. 

Direktiivejä 96/9/EY ja 2001/29/EY olisi 

muutettava. 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Tässä direktiivissä vahvistetuilla 

poikkeuksilla ja rajoituksilla pyritään 

saavuttamaan oikeudenmukainen tasapaino 

yhtäältä tekijöiden ja muiden 

oikeudenhaltijoiden sekä toisaalta 

käyttäjien etujen ja oikeuksien välillä. Niitä 

voidaan soveltaa ainoastaan tiettyihin 

erikoistapauksiin, jotka eivät ole 

ristiriidassa teoksen tai muun aineiston 

tavanomaisen käytön kanssa eivätkä haittaa 

kohtuuttomasti oikeudenhaltijan 

perusteltuja etuja. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 
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Tarkistus  5 

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. Tekstin- ja 

tiedonlouhinta antaa mahdollisuuden 

lukea ja analysoida suuria määriä 

digitaalisesti tallennettua tietoa uuden 

tietämyksen hankkimiseksi ja uusien 

kehityssuuntausten tunnistamiseksi. Jotta 

tekstin- ja tiedonlouhinta olisi 

mahdollista, ensin on välttämätöntä 

päästä tietoon ja sitten toisintaa se. Tieto 

voidaan käsitellä tekstin- ja 

tiedonlouhinnan avulla yleensä vasta 

sitten, kun se on normalisoitu. Kun 

tietoon on laillinen pääsy, 

tekijänoikeudella suojattu käyttö tapahtuu 

tiedon normalisoinnin aikana, sillä tämä 

johtaa toisintamiseen muuttamalla tiedon 

muoto tai kopioimalla se tietokannasta 

muotoon, johon voidaan soveltaa tekstin- 
ja tiedonlouhintaa. Tekijänoikeuden 

kannalta merkityksellinen prosessi 

tekstin- ja tiedonlouhintateknologian 

käytössä ei siten ole itse tekstin- ja 

tiedonlouhintaprosessi, joka koostuu 

digitaalisesti tallennetun, normalisoidun 

tiedon lukemisesta ja analysoinnista, vaan 

pääsyä koskeva prosessi sekä prosessi, 

jossa tieto normalisoidaan, jotta voidaan 

mahdollistaa sen automaattinen 

laskennallinen analyysi. Prosessia, joka 

koskee pääsyä tekijänoikeudella 

suojattuun tietoon teosten tai muun 

aineiston osalta, säännellään jo unionin 

oikeudessa. 

Or. en 
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Tarkistus  6 

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 ja rajoitukset ovat kuitenkin 

vapaaehtoisia, eivätkä ne täysin sovellu 

teknologian käyttöön tieteellisessä 

tutkimuksessa. Kun sisältö on laillisesti 

saatavissa, 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. On tärkeää 

ottaa huomioon tekstin- ja 

tiedonlouhintateknologian potentiaali 

uuden tietämyksen, innovoinnin ja 

keksintöjen mahdollistamisessa kaikilla 

aloilla sekä tällaisen teknologian rooli 

digitaalitalouden jatkuvassa 

kehittämisessä säätämällä poikkeuksesta, 

joka koskee toisintamista ja tiedon 

kopiointia tekstin- ja tiedonlouhintaa 

varten silloin, kun siihen on laillinen 

pääsy. Pääsy jo normalisoituun tietoon 

antaa tekijänoikeuden haltijalle 

mahdollisuuden hakea korvausta, mutta 

se ei saisi estää henkilöitä, joilla itsellään 

on laillinen pääsy tietoon, 

normalisoimasta sitä ja soveltamasta 

siihen tekstin- ja tiedonlouhinnan 

analyysia. 

Or. en 
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Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Lisäksi tunnustetaan yleisesti, että 

pääsy normalisoituun tietoon muodossa, 

jossa siihen voidaan soveltaa tekstin- ja 

tiedonlouhintaa, voi hyödyttää erityisesti 

tutkimusyhteisöä kokonaisuudessaan ja 

myös pienempiä tutkimusorganisaatioita, 

etenkin kun sisältö ei ole laillisesti 

saatavissa esimerkiksi julkaisun 

tilauksena tai avoimen pääsyn tarjoavana 

lisenssinä. Unionissa 

tutkimusorganisaatioilla, kuten 

korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla, on 

haasteita päästä laillisesti sellaiseen 

määrään digitaalisesti tallennettua tietoa, 

joka tarvitaan uuden tietämyksen 

etsimiseen tekstin- ja tiedonlouhinnan 

avulla. 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

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 

(10) Tällaista oikeudellista 

epävarmuutta olisi korjattava säätämällä 

tutkimusorganisaatioita varten 

pakollisesta poikkeuksesta, joka koskee 

pääsyä normalisoituun tietoon muodossa, 

jossa siihen voidaan soveltaa tekstin- ja 

tiedonlouhintaa, edellyttäen, että 

tutkimusorganisaatio suorittaa kyseisen 

prosessin. Oikeudenhaltijoiden olisi 

voitava hakea korvausta, joka on 

suhteessa normalisointiprosessin 

kustannuksiin. Tutkimusorganisaatioiden 

olisi hyödyttävä poikkeuksesta myös 
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soveltamisalaa pidemmälle ulottuvaa 

kappaleiden valmistamista. 

Tutkimusorganisaatioiden olisi 

hyödyttävä poikkeuksesta myös silloin, 

kun ne toimivat yksityisen ja julkisen 

sektorin kumppanuushankkeissa. 

silloin, kun ne toimivat yksityisen ja 

julkisen sektorin kumppanuushankkeissa. 

Näillä uusilla poikkeuksilla 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. 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

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) On tarpeen säätää 

oikeudenhaltijoiden korvauksesta sen 

poikkeuksen osalta, jolla sallitaan 

tutkimusorganisaatioille, joilla ei ole 

laillista pääsyä tietoon, pääsy tekstin- ja 

tiedonlouhintaan soveltuvaan 

normalisoituun tietoon, mutta vain siltä 

osin kuin kyseinen korvaus on oikeassa 

suhteessa tiedon normalisointiprosessin 

kustannuksiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) On tarpeen suojella 

oikeudenhaltijoita ainoastaan tekstin- ja 

tiedonlouhintaa varten hankittujen 
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tietokokonaisuuksien käytöltä, jotta 

voidaan estää tässä direktiivissä säädetyn 

poikkeuksen ja velvoitteen väärinkäyttö. 

Tieteellisen tutkimuksen alalla tällaisten 

tietokokonaisuuksien saatavuus voi silti 

olla välttämätöntä tekstin- ja 

tiedonlouhintaprosessin päätyttyä 

tutkimustulosten todennettavuuden 

vuoksi. On syytä säännellä 

merkityksellisten tietokokonaisuuksien 

säilyttämistä silloin, kun ei voida 

varmistaa, että tiedon 

uudelleennormalisointi ja tekstin- ja 

tiedonlouhintaprosessin toistaminen 

tuottaisi saman tuloksen. Tätä varten 

jäsenvaltioilla olisi oltava laitoksia 

merkityksellisten tietokokonaisuuksien 

tallentamiseksi, jotta tutkimustulokset 

voitaisiin todentaa, jos se osoittautuu 

myöhemmässä vaiheessa 

välttämättömäksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  11 

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 

(15) Etäoppiminen ja rajatylittävät 

koulutusohjelmat ovat kehittyneet 

pisimmälle korkea-asteen koulutuksessa, 

mutta digitaalisia työkaluja ja resursseja 

käytetään koulutuksessa yhä enemmän 

kaikilla koulutuksen tasoilla, erityisesti 

oppimiskokemuksen parantamiseksi ja 

rikastuttamiseksi. Tässä direktiivissä 

säädetty poikkeus tai rajoitus hyödyttäisi 

näin ollen kaikkea laitosten tarjoamaa 

opetustoimintaa niiden 

organisaatiorakenteesta ja rahoitustavasta 

riippumatta siinä määrin kuin tällaiset 

laitokset on joko itse tunnustettu tai 

hyväksytty oppilaitoksiksi tai ne tarjoavat 

asiasta vastaavan kansallisen 
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sen toiminnan ei-kaupallista luonnetta. viranomaisen tunnustamaa tai 

hyväksymää koulutusohjelmaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

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 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 asiasta vastaavan kansallisen 

viranomaisen oppilaitoksiksi 

tunnustamien tai hyväksymien laitosten 
vastuulla järjestetyn opetus- ja 

oppimistoiminnan yhteydessä tai asiasta 

vastaavan kansallisen viranomaisen 

tunnustamassa tai hyväksymässä 

koulutusohjelmassa. Poikkeuksen tai 

rajoituksen olisi katettava sekä digitaalisin 

keinoin tapahtuvat käytöt siellä, missä 

opetustoiminta järjestetään fyysisesti, 

myös jos sitä tarjotaan muualla kuin 

laitoksen tiloissa, että verkkokäytöt 

laitoksen suojatuissa sähköisissä 
verkoissa, joihin pääsy olisi suojattava, 

erityisesti tunnistusproseduureilla. 

Poikkeuksen tai rajoituksen olisi 

ymmärrettävä kattavan vammaisten 

erityiset esteettömyystarpeet opetuksen 

havainnollistamisen yhteydessä. 

Or. en 

 



 

PE601.094v01-00 16/60 PR\1119413FI.docx 

FI 

Tarkistus  13 

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 kokoelmiin, kun 

kulttuuriperintölaitos omistaa ja pitää 

pysyvästi hallussaan sen kappaleita, 

esimerkiksi omistuksen siirron, 

lisenssisopimusten tai 

vapaakappaleoikeuden seurauksena. 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (25 a) Kun otetaan huomioon 

yhteishallinnointikäytäntöjen erot eri 

jäsenvaltioissa sekä kulttuurialalla ja 

luovilla toimialoilla, on kehitettävä 

ratkaisu sellaisia tapauksia varten, joissa 

lisenssijärjestelyt eivät toimi siksi, että 

esimerkiksi kollektiivinen lisensointi 

puuttuu tai että mikään 

yhteishallinnointiorganisaatio ei ole 

onnistunut saavuttamaan tunnustusta 

tietyssä jäsenvaltiossa tai tietyllä alalla. 

Tällaisissa tapauksissa, joissa 

lisenssijärjestelyt puuttuvat, on tarpeen 

säätää poikkeuksesta, jonka nojalla 

kulttuuriperintölaitokset voivat saattaa 

kokoelmassaan olevia myynnistä 

poistuneita teoksia saataviin omiin 

suojattua teknologiaa käyttäviin 

verkkoihinsa. Tällöin on kuitenkin myös 

tarpeen antaa tekijöille mahdollisuus 

tarjota lisenssejä tai muodostaa 
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yhteishallinnointiorganisaatio sekä ottaa 

heidät mukaan päättämään siitä, onko 

tällaisia lisenssejä saatavissa vai ei. 

Oikeudenhaltijoiden olisi lisäksi voitava 

vastustaa teostensa sisällyttämistä 

tällaisiin suojattua teknologiaa käyttäviin 

verkkoihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Koska laajamittaiset 

digitointihankkeet voivat merkitä 

huomattavia investointeja 

kulttuuriperintölaitoksille, minkään tässä 

direktiivissä säädettyjen järjestelyjen 

nojalla myönnetyn lisenssin ei pitäisi estää 

näitä laitoksia hankkimasta kohtuullisia 

tuloja lisenssin ja digitoinnin kustannusten 

kattamiseksi sekä lisenssin piiriin 

kuuluvien teosten ja muun aineiston 

levittämiseksi. 

(27) Koska laajamittaiset 

digitointihankkeet voivat merkitä 

huomattavia investointeja 

kulttuuriperintölaitoksille, minkään tässä 

direktiivissä säädettyjen järjestelyjen 

nojalla myönnetyn lisenssin ei pitäisi estää 

näitä laitoksia hankkimasta kohtuullisia 

tuloja osana lisenssin ja digitoinnin 

kustannusten kattamista sekä lisenssin 

piiriin kuuluvien teosten ja muun aineiston 

levittämiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (30 a) Unionin perinnön säilyttäminen 

on erittäin tärkeää, ja sitä olisi lujitettava 

tulevien sukupolvien hyödyksi. Tämä olisi 

toteutettava varsinkin suojelemalla 

julkaistua perintöä. Tätä varten olisi 

luotava unionin vapaakappaleoikeus, 

jotta voitaisiin varmistaa, että unionia, 
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kuten unionin oikeutta, unionin historiaa 

ja yhdentymistä, unionin politiikkaa ja 

unionin demokratiaa, institutionaalisia ja 

parlamentaarisia asioita ja 

politiikkatoimia ja siten unionin 

aineettomia saavutuksia ja tulevaa 

julkaistua perintöä, koskevat julkaisut 

kootaan järjestelmällisesti. Sen lisäksi, 

että tällainen perintö olisi säilytettävä 

luomalla unionin arkisto unioniin liittyviä 

asioita käsitteleville julkaisuille, se olisi 

saatettava unionin kansalaisten ja 

tulevien sukupolvien saataviin. Euroopan 

parlamentin kirjasto, joka on ainoan 

unionin kansalaisia suoraan edustavan 

unionin toimielimen kirjasto, olisi 

nimettävä unionin 

vapaakappalekirjastoksi. Jotta 

kustantajille, painajille ja maahantuojille 

ei luotaisi liiallista rasitetta, ainoastaan 

sähköiset julkaisut, kuten sähköiset kirjat, 

sähköiset aikakausjulkaisut ja sähköiset 

aikakauslehdet, olisi talletettava 

Euroopan parlamentin kirjastoon, jonka 

olisi saatettava lukijoiden saataviin 

unionin vapaakappaleoikeuden piiriin 

kuuluvia julkaisuja Euroopan 

parlamentin kirjastossa tutkimusta tai 

opiskelua varten ja Euroopan 

parlamentin kirjaston valvonnassa. 

Tällaisia julkaisuja ei saisi saattaa 

saataviin verkkoon ulkoisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Vapaa ja moniarvoinen lehdistö on 

olennaisen tärkeä laadukkaan journalismin 

ja kansalaisten tiedonsaannin turvaaja. Se 

antaa perustavanlaatuisen panoksen 

julkiselle keskustelulle ja demokraattisen 

(31) Avoin internet sekä vapaa ja 

moniarvoinen lehdistö ovat olennaisen 

tärkeitä laadukkaan journalismin ja 

kansalaisten tiedonsaannin turvaajia. Ne 

antavat perustavanlaatuisen panoksen 
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yhteiskunnan hyvälle toiminnalle. Kun 

siirrytään painotuotteista digitaalisiin 

julkaisuihin, lehtikustantajat kohtaavat 

ongelmia lisensoidessaan julkaisujensa 

verkkokäyttöä ja pyrkiessään saamaan 

investointinsa kustannuksia takaisin. Kun 

lehtikustantajia ei ole tunnustettu 

oikeudenhaltijoiksi, lisensointi ja 

täytäntöönpano on digitaaliympäristössä 

usein monimutkaista ja tehotonta. 

julkiselle keskustelulle ja demokraattisen 

yhteiskunnan hyvälle toiminnalle. Kun 

siirrytään painotuotteista digitaalisiin 

julkaisuihin, lehtijulkaisujen kustantajat 

kohtaavat ongelmia pyrkiessään 

puolustamaan niille lakisääteisesti taikka 

siirron, lisenssin tai jonkin muun 

sopimusjärjestelyn nojalla kuuluvia 

oikeuksia. Kun lehtijulkaisujen 

kustantajien ei ole tunnustettu voivan 

hyötyä olettamasta, että ne voivat 

puolustaa kyseisiä oikeuksia 

lehtijulkaisujensa eri osissa, lisensointi ja 

täytäntöönpano on digitaaliympäristössä 

usein monimutkaista ja tehotonta. 

Or. en 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Kustantajien organisaatio- ja 

rahoituspanos on tunnustettava 

lehtijulkaisujen tuotannossa, ja sitä on 

edelleen tuettava julkaisualan kestävyyden 

varmistamiseksi. Tämän vuoksi on tarpeen 

antaa unionin tasolla yhdenmukaistettu 

oikeudellinen suoja lehtijulkaisujen 

digitaalisille käytöille. Tällainen suoja olisi 

taattava tehokkaasti ottamalla unionin 

lainsäädäntöön tekijänoikeuden 

lähioikeuksia lehtijulkaisujen kappaleen 

valmistamista ja yleisön saataviin 

saattamista varten digitaalisten käyttöjen 

osalta. 

(32) Kustantajien organisaatio- ja 

rahoituspanos on tunnustettava 

lehtijulkaisujen tuotannossa, ja sitä on 

edelleen tuettava julkaisualan kestävyyden 

varmistamiseksi. Tämän vuoksi on tarpeen 

antaa unionin tasolla yhdenmukaistettu 

oikeudellinen suoja lehtijulkaisujen 

digitaalisille käytöille. Tällainen suoja olisi 

taattava tehokkaasti ottamalla unionin 

lainsäädäntöön olettama, että 

lehtijulkaisujen kustantajilla on oikeus 

puolustaa omissa nimissään tekijöiden 

oikeuksia ja käyttää oikeussuojakeinoja 

lehtijulkaisuissaan julkaistujen teosten 

osalta ja digitaalisten käyttöjen osalta. 

Or. en 
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Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(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, ei pitäisi kuulua tämän 

direktiivin nojalla lehtijulkaisuille 

myönnettävän suojan piiriin. Tällainen 

suoja ei ulotu laskennalliseen viittaus- tai 

indeksointijärjestelmään, kuten 

hyperlinkittämiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

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 

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, 

Poistetaan. 
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mukaan lukien mainitun direktiivin 5 

artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädetty 

poikkeus, joka koskee lainausta 

arvostelua tai selostusta varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  21 

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/EY 14 artiklassa 

säädetyn vastuuta koskevan poikkeuksen 

vaatimusten mukaisia34. 

Kun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajat 

osallistuvat aktiivisesti ja suoraan 

käyttäjien verkkoon lataaman sisällön 

saattamiseen yleisön saataviin ja kun 

tällainen toiminta ei ole luonteeltaan 

puhtaasti teknistä, automaattista ja 

passiivista, niiden on tehtävä 

oikeudenhaltijoiden kanssa 

lisenssisopimuksia, elleivät ne ole 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2000/31/EY34 14 artiklassa 

säädetyn vastuujärjestelmän 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). 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 38 kappale – 2 kohta 
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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. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

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 toimivuus, 

tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien, 

jotka osallistuvat aktiivisesti ja suoraan 

käyttäjien verkkoon lataaman sisällön 

saattamiseen yleisön saataviin, olisi 

toteutettava asianmukaisia ja 

oikeasuhteisia toimenpiteitä teosten tai 

muun aineiston suojan varmistamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 38 kappale – 3 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 Tällaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi 

oikeudenhaltijoiden olisi tarjottava 

palveluntarjoajille täsmällisesti yksilöityjä 

teoksia tai aineistoa, joihin he katsovat 

heillä olevan oikeuksia tekijänoikeuden 

nojalla. Oikeudenhaltijoilla olisi edelleen 

oltava vastuu kolmansien osapuolten 

esittämistä vaatimuksista, jotka koskevat 

heidän omikseen yksilöimien teosten 

käyttöä palveluntarjoajan kanssa 

mahdollisesti tehdyn sopimuksen 

täytäntöönpanon yhteydessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

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 

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 

(39) Yhteistyö tietoyhteiskunnan 

palvelujen tarjoajien välillä, jotka 

tallentavat suuria määriä käyttäjiensä 

verkkoon lataamia tekijänoikeussuojattuja 

teoksia tai muuta aineistoa ja tarjoavat 

yleisölle pääsyn niihin, on välttämätöntä 

teknologian, esimerkiksi 

sisällöntunnistustekniikoiden, 

toimivuudelle. Tällaisissa tapauksissa 

oikeudenhaltijoiden olisi tarjottava tiedot, 

joita palvelut tarvitsevat sisältönsä 

yksilöimiseen, ja palvelujen olisi oltava 

oikeudenhaltijoita kohtaan avoimia 

käytettyjen tekniikoiden osalta, jotta niiden 

sopivuutta voidaan arvioida. Palvelujen 

olisi erityisesti tarjottava 

oikeudenhaltijoille tietoa käytettyjen 

tekniikoiden tyypistä, niiden käyttötavasta 

sekä tarkkuusasteesta oikeudenhaltijoiden 

sisällön tunnistamisessa. Tällaisten 

tekniikoiden avulla oikeudenhaltijoiden 

olisi myös saatava tietoyhteiskunnan 
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saatava tietoyhteiskunnan palveluiden 

tarjoajilta tietoa jonkin sopimuksen piiriin 

kuuluvan sisältönsä käytöstä. 

palvelujen tarjoajilta tietoa jonkin 

sopimuksen piiriin kuuluvan sisältönsä 

käytöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

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 samoin 

kuin tekijöiden tai esiintyjien panoksen 

merkittävyys teoksen tai esityksen 

kokonaisuuden kannalta. Jäsenvaltioiden 

olisi kuultava kaikkia merkittäviä 

sidosryhmiä, sillä näin tuettaisiin 

alakohtaisten vaatimusten määrittelyä ja 

helpotettaisiin vakiomuotoisten 

raportointimallien ja -menettelyjen 

kehittämistä kullekin alalle. Keskitettyjä 

sopimusneuvotteluja olisi harkittava 

vaihtoehtona, jotta eri sidosryhmien välille 

saadaan sopimus avoimuudesta, ja jos 

avoimuusvelvoitteita sisältäviä keskitettyjä 

sopimuksia on olemassa, avoimuutta 

koskevat velvoitteet olisi katsottava 

täytetyiksi. 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. 

Or. en 
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Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 42 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(42) Tietyt unionin tasolla 

yhdenmukaistettujen oikeuksien 

hyödyntämistä koskevat sopimukset ovat 

pitkäaikaisia, jolloin tekijöille ja esiintyjille 

ei juurikaan jää mahdollisuuksia neuvotella 

niitä uudelleen sopimuskumppaniensa tai 

oikeudenomistajiensa kanssa. Tämän 

vuoksi ja rajoittamatta jäsenvaltioissa 

sopimuksiin sovellettavaa lainsäädäntöä 

käytössä pitäisi olla korvauksen 

sopeuttamisjärjestely niitä tapauksia 

varten, joissa alun perin lisenssin tai 

oikeuden siirron nojalla sovittu korvaus on 

suhteettoman pieni verrattuna saataviin 

tuloihin ja teoksen hyödyntämisestä tai 

esityksen tallentamisesta saataviin etuihin, 

myös tällä direktiivillä varmistetun 

avoimuuden kannalta. Tilannearviossa olisi 

otettava huomioon kunkin tapauksen 

erityisolosuhteet sekä eri sisältöalojen 

erityispiirteet ja käytännöt. Jos osapuolet 

eivät pääse sopimukseen korvauksen 

sopeuttamisesta, tekijän tai esiintyjän 

pitäisi voida esittää vaateensa 

tuomioistuimessa tai toimivaltaisessa 

viranomaisessa. 

(42) Tietyt unionin tasolla 

yhdenmukaistettujen oikeuksien 

hyödyntämistä koskevat sopimukset ovat 

pitkäaikaisia, jolloin tekijöille ja esiintyjille 

ei juurikaan jää mahdollisuuksia neuvotella 

niitä uudelleen sopimuskumppaniensa tai 

oikeudenomistajiensa kanssa. Tämän 

vuoksi ja rajoittamatta jäsenvaltioissa 

sopimuksiin sovellettavaa lainsäädäntöä 

käytössä pitäisi olla korvauksen 

sopeuttamisjärjestely niitä tapauksia 

varten, joissa alun perin lisenssin tai 

oikeuden siirron nojalla sovittu korvaus on 

suhteettoman pieni verrattuna teoksen 

hyödyntämisestä tai esityksen 

tallentamisesta saatuihin 

ennakoimattomiin nettotuloihin ja 

hyötyihin, myös tällä direktiivillä 

varmistetun avoimuuden kannalta. 

Tilannearviossa olisi otettava huomioon 

kunkin tapauksen erityisolosuhteet sekä eri 

sisältöalojen erityispiirteet ja käytännöt. 

Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen 

korvauksen sopeuttamisesta, tekijän tai 

esiintyjän pitäisi voida esittää vaateensa 

tuomioistuimessa tai toimivaltaisessa 

viranomaisessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Lukuun ottamatta 6 artiklassa 

tarkoitettuja tapauksia tällä direktiivillä ei 

muuteta alalla voimassa olevia direktiivejä, 

2. Lukuun ottamatta 6 artiklassa 

tarkoitettuja tapauksia tällä direktiivillä ei 

muuteta alalla voimassa olevia direktiivejä, 
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erityisesti direktiivejä 96/9/EY, 

2001/29/EY, 2006/115/EY, 2009/24/EY, 

2012/28/EU ja 2014/26/EU, eikä sillä ole 

mitään vaikutusta niissä vahvistettuihin 

sääntöihin. 

erityisesti direktiivejä 96/9/EY, 

2000/31/EY, 2001/29/EY, 2006/115/EY, 

2009/24/EY, 2012/28/EU ja 2014/26/EU, 

eikä sillä ole mitään vaikutusta niissä 

vahvistettuihin sääntöihin. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotetun direktiivin 13 artiklan kohteena ovat nimenomaan tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoajat, ja se koskee velvollisuuksia, jotka niiden odotetaan täyttävän pannessaan 

täytäntöön oikeudenhaltijoiden kanssa tekijänoikeudella suojattujen teosten käytöstä tehtyjä 

sopimuksia. Tässä mielessä 13 artikla täydentää sähköisestä kaupankäynnistä annetussa 

direktiivissä vahvistettuja sääntöjä. Oikeudellinen selkeys ja oikeusvarmuus edellyttävätkin, 

että tässä ehdotetussa direktiivissä mainitaan sen sähköisestä kaupankäynnistä annettua 

direktiiviä täydentävä rooli, joten tähän 1 artiklan 2 kohtaan on sisällytetty viittaus siihen. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) ’kulttuuriperintölaitoksilla’ yleistä 

kirjastoa tai museota, arkistoa tai 

elokuva- tai ääniteperintölaitosta; 

(3) ’kulttuuriperintölaitoksilla’ 

jäsenvaltioihin sijoittautuneita yleisölle 

avoimia kirjastoja, oppilaitoksia ja 

museoita sekä arkistoja, elokuva- tai 

äänitearkistoja ja julkisen palvelun 

yleisradio-organisaatioita; 

Or. en 

Perustelu 

Unionin oikeudessa säädetään jo ’kulttuuriperintölaitosten’ määritelmästä orpoteoksia 

koskevan direktiivin johdanto-osan 1 ja 23 kappaleessa ja sen 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 

kohdan a ja b alakohdassa sekä tietoyhteiskuntadirektiivin 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa. 

Johdonmukaisuus näiden laitosten määritelmässä on tarpeen oikeusvarmuuden vuoksi. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 4 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) ’opetustoiminnalla’ 

koulutusprosessia, joka toteutetaan joko 

asiasta vastaavan kansallisen 

viranomaisen oppilaitokseksi 

tunnustaman tai hyväksymän laitoksen 

tiloissa tai asiasta vastaavan kansallisen 

viranomaisen tunnustaman tai 

hyväksymän koulutusohjelman puitteissa; 

Or. en 

Perustelu 

’Opetustoiminnan’ määritelmällä voidaan selkeyttää 4 artiklaan sisältyvää poikkeusta. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 b) ’myynnistä poistuneella teoksella’ 

teosta, joka kokonaisuudessaan ei ole 

minään versiona tai esitysmuotona enää 

kaupallisesti saatavissa tavanomaisten 

kaupan kanavien välityksellä ja jonka ei 

kohtuudella voida olettaa tulevan 

saataviin minään versiona tai 

esitysmuotona, mukaan luettuina sekä 

teokset, jotka ovat aiemmin olleet 

kaupallisesti saatavissa, että teokset, jotka 

eivät ole koskaan ole olleet kaupallisesti 

saatavissa. 

Or. en 

Perustelu 

’Myynnistä poistuneen teoksen’ määritelmä on siirretty määritelmät sisältävään artiklaan, ja 

siinä on otettu huomioon komission ja oikeudenhaltijoiden jo käyttämä määritelmä. 

 



 

PE601.094v01-00 28/60 PR\1119413FI.docx 

FI 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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 varten. 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa, 

direktiivin 96/9/EY 5 artiklan a 

alakohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa sekä 

tämän direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa 

vahvistettuja oikeuksia koskevasta 

poikkeuksesta, jota sovelletaan, kun 

henkilö, jolla on laillinen pääsy teoksiin ja 

muuhun aineistoon, valmistaa niistä 

kappaleen ja kopioi niitä, edellyttäen, että 

kappaleen valmistamista tai kopiointia 

käytetään yksinomaan tekstin- ja 

tiedonlouhintaa varten. 

Or. en 

Perustelu 

Tekijänoikeuden kannalta merkityksellinen prosessi tekstin- ja tiedonlouhintateknologian 

käytössä ei ole itse tekstin- ja tiedonlouhintaprosessi, joka koostuu digitaalisesti tallennetun 

tiedon lukemisesta ja analysoinnista, vaan pääsyä koskeva prosessi sekä prosessi, jossa tieto 

normalisoidaan, jotta voidaan mahdollistaa sen automaattinen laskennallinen analyysi. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 

oikeudenhaltijoilla, jotka pitävät kaupan 

teoksia tai muuta aineistoa pääasiassa 

tutkimustarkoituksiin, on velvoite sallia 

tutkimusorganisaatioille, joilla ei ole 

laillista pääsyä kyseisiin teoksiin tai 

muuhun aineistoon, pääsy 

tietokokonaisuuksiin, joiden avulla ne 

voivat harjoittaa ainoastaan tekstin- ja 

tiedonlouhintaa. Jäsenvaltiot voivat myös 

säätää, että oikeudenhaltijoilla on oikeus 
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pyytää korvaus kyseisen velvoitteen 

täyttämisestä, niin kauan kuin mainittu 

korvaus on suhteessa kyseisten 

tietokokonaisuuksien muodostamisen 

kustannuksiin. 

Or. en 

Perustelu 

Kun kustantajat tarjoavat jo normalisoituja tietokokonaisuuksia, ne voivat periä korvausta 

prosessin kustannusten kattamiseksi. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jäsenvaltioiden on nimettävä 

laitos, johon tekstin- ja 

tiedonlouhintateknologian avulla 

tehtävässä tutkimuksessa käytettävät 

tietokokonaisuudet tallennetaan 

turvallisesti ja josta tällaiset 

tietokokonaisuudet annetaan käyttöön 

ainoastaan todentamistarkoituksiin. 

Or. en 

Perustelu 

On estettävä se, että tietokokonaisuuksia käytetään mahdollisesti väärin muihin tarkoituksiin, 

ja otettava samalla huomioon, että tutkimuksessa on usein tärkeää, että todentaminen on 

edelleen mahdollista perustana olevista tietokokonaisuuksista, joista päätelmät on tehty. Tätä 

varten jäsenvaltioiden olisi perustettava näiden tietokokonaisuuksien tallennuslaitoksia, 

joihin pääsy rajataan koskemaan tutkimuksen todentamista. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 
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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 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 koulutustavoitteen 

pohjalta ja sillä edellytyksellä, että 

Or. en 

Perustelu 

Koulutuksen tarjoajasta riippumatta tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttö opetuksen 

havainnollistamiseksi on rajattava todelliseen koulutustoimintaan. 

 

Tarkistus  36 

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 rajataan opetustoimintaan 

osallistuvien erikseen rajattuun piiriin, 

kuten oppilaisiin tai opiskelijoihin ja 

opetushenkilöstöön; 

Or. en 

Perustelu 

Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen on rajattava 

opetustoimintaan osallistuviin, siis oppilaisiin tai opiskelijoihin ja opetushenkilöstöön. 
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Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 1 kohdan 

nojalla hyväksyttyä poikkeusta ei sovelleta 

yleisesti tai ei sovelleta tietyntyyppisiin 

teoksiin tai muuhun aineistoon siltä osin 

kuin 1 kohdassa kuvattuja toimiva 

koskevia soveltuvia lisenssejä on 

markkinoilla helposti saatavilla. 

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 1 kohdan 

nojalla hyväksyttyä poikkeusta ei sovelleta 

yleisesti tai ei sovelleta tietyntyyppisiin 

teoksiin tai muuhun aineistoon siltä osin 

kuin 1 kohdassa kuvattuja toimia koskevia 

soveltuvia lisenssisopimuksia on olemassa 

ja ne on räätälöity oppilaitosten tarpeisiin 

ja ominaispiirteisiin. 

Or. en 

 

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 

lisenssisopimusten asianmukainen 

saatavuus, käytettävyys ja näkyvyys 

1 kohdassa oppilaitosten osalta kuvattujen 

toimien hyväksymistä varten. 

Or. en 

Perustelu 

Kun opetusta tarjotaan kaupallisesti, jäsenvaltiot voivat asettaa aineiston käyttöä koskevan 

korvausvelvoitteen, vaikka kurssi onkin hyväksytty tai tunnustettu. Useat jäsenvaltiot ovat jo 

ottaneet käyttöön poikkeuksen tai rajoituksen opetuksen havainnollistamiseksi, ja näihin 

sisältyy myös lisenssisopimuksia koskevia rakenteita. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 Komissio esittää aikaisintaan ... [kolmen 

vuoden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta] kaikkia sidosryhmiä 

kuultuaan Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen tällaisten 

lisenssisopimusten saatavuudesta ja 

ehdottaa tarvittaessa parannuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

poikkeuksesta direktiivin 2001/29/EY 2 ja 

3 artiklassa, direktiivin 96/9/EY 5 artiklan 

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 kulttuuriperintölaitokset 

voivat saattaa pysyvästi kokoelmissaan 

olevien myynnistä poistuneiden teosten 

kopioita saataviin omassa suojatussa 

sähköisessä verkossaan ei-kaupallisiin 

tarkoituksiin edellyttäen, että tekijän tai 

muun yksilöitävissä olevan 

oikeudenhaltijan nimi mainitaan, paitsi 

jos tällainen maininta osoittautuu 

mahdottomaksi. 

Or. en 

Perustelu 

Kun on tunnustettu kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa pysyvästi olevien teosten ja muun 

aineiston säilyttämisen merkitys sekä tarve helpottaa ei-yksinomaista lisensointia 

yhteishallinnointiorganisaatioiden kautta, jotta voidaan mahdollistaa jakelu suljettujen ja 
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suojattujen portaalien kautta kulttuurisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin, on tärkeää kehittää 

ratkaisu kyseisiä teoksia varten aloille, joilla lisensointia ei ole saatavissa. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Oikeudenhaltijat voivat milloin 

tahansa vastustaa teostensa tai muun 

aineistonsa katsomista myynnistä 

poistuneiksi ja estää teostensa 

saattamisen saataviin 

kulttuuriperintölaitoksen suojatussa 

sähköisessä verkossa. 

Or. en 

Perustelu 

Oikeudenhaltijat voivat vastustaa teostensa sisällyttämistä tällaisiin suojattuun portaaleihin. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 c. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 

1 a kohdan nojalla hyväksyttyä poikkeusta 

ei sovelleta yleisesti tai ei sovelleta 

tietyntyyppisiin teoksiin tai muuhun 

aineistoon siltä osin kuin 1 kohdassa 

säädettyjä ei-yksinomaisia lisenssejä on 

saatavissa tai niiden voidaan kohtuudella 

olettaa tulevan saataviin. 

Or. en 
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Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 d kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 d. Jäsenvaltioiden on 

oikeudenhaltijoita, 

yhteishallinnointiorganisaatioita ja 

kulttuuriperintölaitoksia kuultuaan 

määritettävä tällaisten 

lisensointipohjaisten ratkaisujen 

saatavuus. 

Or. en 

Perustelu 

On välttämätöntä säätää mahdollisuudesta tarjota lisenssejä ja ottaa oikeudenhaltijat 

mukaan määrittämään, onko tällaisia lisenssejä saatavissa vai ei. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Teoksen tai muun aineiston katsotaan 

poistuneen myynnistä, kun koko teosta tai 

muuta aineistoa ei minään käännöksenä, 

versiona tai esitysmuotona ole yleisön 

saatavilla tavanomaisten kaupan 

kanavien välityksellä eikä kohtuudella 

voida olettaa sen tulevan saataville. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Määritelmä on siirretty määritelmiä koskevaan 2 artiklaan. 
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Tarkistus  45 

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, 

yhteishallinnointiorganisaatioita ja 

kulttuuriperintölaitoksia kuullen 

varmistettava, että vaatimukset, joilla 

määritetään, voidaanko teokseen tai 

muuhun aineistoon myöntää lisenssi 

1 kohdan mukaisesti tai voidaanko niitä 

käyttää 1 a 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 muu aineisto ovat 

poistuneet myynnistä. 

Or. en 

Perustelu 

Viittaus 1 a kohtaan on välttämätön sen varmistamiseksi, että oikeudenhaltijat ovat mukana 

myös määrittämässä, mitkä vaatimukset ovat tarpeellisia ja kohtuullisia määritettäessä, 

voivatko teokset kuulua säädettyjen poikkeusten soveltamisalaan. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 

soveltuvia tiedotustoimia on toteutettava 

seuraavista: 

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 

vaikuttavia ja todennettavissa olevia 
tiedotustoimia on toteutettava seuraavista: 

(a)  teosten tai muun aineiston 

katsominen myynnistä poistuneiksi; 

(a)  teosten tai muun aineiston 

katsominen myynnistä poistuneiksi; 

(b)  lisenssi ja erityisesti sen 

soveltaminen edustuksettomiin 

oikeudenhaltijoihin; 

(b)  lisenssi ja erityisesti sen 

soveltaminen edustuksettomiin 

oikeudenhaltijoihin; 
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(c) oikeudenhaltijoiden mahdollisuus 

vastustaa myynnistä poistuneeksi 

katsomista 1 kohdan c alakohdan 

mukaisesti; 

(c) oikeudenhaltijoiden mahdollisuus 

vastustaa myynnistä poistuneeksi 

katsomista 1 kohdan c alakohdan ja 1 a 

kohdan mukaisesti; 

myös kohtuullisen ajan ennen teosten tai 

muun aineiston digitointia, jakelua, 

yleisölle välittämistä tai yleisön saataviin 

saattamista. 

myös kuuden kuukauden ajan ennen 

teosten tai muun aineiston digitointia, 

jakelua, yleisölle välittämistä tai yleisön 

saataviin saattamista. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella mukautetaan teksti edellisiin kohtiin tehtyihin tarkistuksiin ja Euroopan 

unionin tuomioistuimen tuomioon. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä olevia 1, 2 ja 3 kohtaa ei 

sovelleta kolmannen maan kansalaisten 

teoksiin tai muuhun aineistoon lukuun 

ottamatta tapauksia, joissa 4 kohdan a ja 

b alakohtaa sovelletaan. 

5. Edellä olevia 1–1 c, 2 ja 3 kohtaa ei 

sovelleta kolmannen maan kansalaisten 

teoksiin tai muuhun aineistoon lukuun 

ottamatta tapauksia, joissa 4 kohdan a ja 

b alakohtaa sovelletaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kulttuuriperintölaitos voi käyttää 

7 artiklan mukaisesti myönnetyn lisenssin 

alaan kuuluvaa teosta tai muuta aineistoa 

lisenssiehtojen mukaisesti kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

1. Kulttuuriperintölaitos voi käyttää 

7 artiklan 1 kohdan mukaisesti myönnetyn 

lisenssin alaan kuuluvaa teosta tai muuta 

aineistoa lisenssiehtojen mukaisesti 

kaikissa jäsenvaltioissa. 

Kulttuuriperintölaitos voi käyttää 

7 artiklan 1 a kohdan mukaisen käytön 
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alaan kuuluvaa teosta tai muuta aineistoa 

kaikissa jäsenvaltioissa. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella otetaan huomioon 7 artiklaan tehdyt tarkistukset ja laajennetaan 

mahdollisuutta päästä portaaliin, jonka kautta lisenssejä koskeviin tietoihin voi tutustua. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tiedot, joilla 7 artiklan mukaisesti 

myönnetyn lisenssin alaan kuuluvat teokset 

tai muu aineisto voidaan tunnistaa, ja tiedot 

7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 

tarkoitetusta vastustamismahdollisuudesta 

tarjotaan yleisön saataville yhdessä ja 

samassa verkkoportaalissa vähintään kuusi 

kuukautta ennen muissa jäsenvaltioissa 

kuin lisenssin myöntämisjäsenvaltiossa 

tapahtuvaa teosten tai muun aineiston 

digitointia, jakelua, yleisölle välittämistä 

tai yleisön saataviin saattamista ja lisenssin 

koko voimassaoloajan. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tiedot, joilla 7 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti myönnetyn lisenssin alaan 

kuuluvat tai 7 artiklan 1 a kohdassa 

tarkoitetut teokset tai muu aineisto voidaan 

tunnistaa, ja tiedot 7 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa ja 1 b kohdassa tarkoitetusta 

oikeudenhaltijoiden 

vastustamismahdollisuudesta tarjotaan 

yleisön käyttöön yhdessä ja samassa 

yleisön käytössä olevassa 
verkkoportaalissa vähintään kuusi 

kuukautta ennen muissa jäsenvaltioissa 

kuin lisenssin myöntämisjäsenvaltiossa 

tapahtuvaa teosten tai muun aineiston 

digitointia, jakelua, yleisölle välittämistä 

tai yleisön saataviin saattamista ja lisenssin 

koko voimassaoloajan. 

Or. en 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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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. 

käyttäjien ja oikeudenhaltijoiden 

edustusorganisaatioiden ja kaikkien 

muiden merkityksellisten 

sidosryhmäorganisaatioiden välillä 

käydään säännöllistä vuoropuhelua, jotta 

voidaan alakohtaisesti tukea 7 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettujen 

lisenssijärjestelyjen relevanssia ja 

käytettävyyttä ja 7 artiklan 1 a kohdassa 

tarkoitetun poikkeuksen toimivuutta, 

varmistaa tässä luvussa tarkoitettujen 

oikeudenhaltijoita koskevien suojatoimien 

tehokkuus, erityisesti 

tiedotustoimenpiteiden osalta, ja 

tarvittaessa avustaa 7 artiklan 2 kohdan 

toisessa alakohdassa tarkoitettujen 

vaatimusten toteuttamisessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

III osasto – 2 a luku (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a LUKU 

 Pääsy unionin julkaisuihin  

 10 a artikla 

 Unionin vapaakappaleoikeus 

 1. Kaikki sähköiset julkaisut, joissa 

käsitellään unioniin liittyviä asioita, kuten 

unionin oikeutta, unionin historiaa ja 

yhdentymistä, unionin politiikkaa ja 

unionin demokratiaa, institutionaalisia ja 

parlamentaarisia asioita ja 

politiikkatoimia, ja jotka saatetaan yleisön 

saataviin unionissa, kuuluvat unionin 

vapaakappaleoikeuden piiriin.  

 2. Euroopan parlamentin kirjastolla 

on oikeus siihen, että sille toimitetaan 

maksutta yksi kappale jokaista 1 kohdassa 

mainittua julkaisua. 
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 3. Edellä 1 kohdassa säädettyä 

velvoitetta sovelletaan julkaisujen 

kustantajiin, painajiin ja maahantuojiin 

niiden unionissa kustantamien, 

painamien tai maahantuomien teosten 

osalta.  

 4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 

julkaisuista tulee osa Euroopan 

parlamentin kirjaston pysyvää kokoelmaa 

päivästä, jona ne toimitetaan Euroopan 

parlamentin kirjastoon. Ne saatetaan 

käyttäjien saataviin Euroopan 

parlamentin kirjaston tiloissa yksinomaan 

hyväksyttyjen tutkijoiden tutkimusta tai 

opiskelua varten ja Euroopan 

parlamentin kirjaston valvonnassa.  

 5.  Komissio antaa säädöksiä, joilla 

täsmennetään 1 kohdassa tarkoitettujen 

julkaisujen toimittamista Euroopan 

parlamentin kirjastoon koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt.  

Or. en 

 

Tarkistus  52 

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 näihin 

julkaisuihin sisältyvien kirjallisten teosten 

tekijöiden edustusta koskeva olettama ja 

oikeustoimikelpoisuus esiintyä kantajana 

omissa nimissään puolustaessaan 

kyseisten tekijöiden oikeuksia näiden 

lehtijulkaisujen digitaalista käyttöä varten. 

Or. en 
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Perustelu 

On tärkeää, että haasteet, joita lehtikustantajilla on niiden pannessa täytäntöön johdettuja 

oikeuksia, joista ne ovat riippuvaisia suojellessaan julkaisuunsa tehtyä investointia, otetaan 

huomioon tavalla, joka lujittaa lehtikustantajien asemaa mutta ei haittaa muita toimialoja. 

Lehtikustantajille annetaan siten oikeus nostaa kanne omissa nimissään tuomioistuimessa 

niitä vastaan, jotka loukkaavat niiden lehtijulkaisuun sisältyvien teosten tekijöillä olevia 

oikeuksia, ja oikeus olettamaan, että ne edustavat lehtijulkaisun osana olevia teoksia. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 

rikosoikeudellisiin menettelyihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Direktiivin 2001/29/EY 5–8 

artiklaa ja direktiiviä 2012/28/EU 

sovelletaan soveltuvin osin 1 kohdassa 

tarkoitettuihin oikeuksiin. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

oikeudet sammuvat 20 vuoden kuluttua 

lehtijulkaisun julkaisemisesta. Tämä 

Poistetaan. 
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määräaika on laskettava julkaisupäivää 

seuraavan vuoden tammikuun 

ensimmäisestä päivästä. 

Or. en 

 

Tarkistus  56 

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 palvelujen 

tarjoajien, jotka osallistuvat aktiivisesti ja 

suoraan käyttäjien verkkoon lataaman 

sisällön saattamiseen yleisön saataviin, on 

silloin, kun tällainen toiminta ei ole 

luonteeltaan puhtaasti teknistä, 

automaattista ja passiivista, toteutettava 

asianmukaisia ja oikeasuhteisia 

toimenpiteitä, jotta varmistetaan 

oikeudenhaltijoiden kanssa niiden teosten 

käytöstä tehtyjen sopimusten toimivuus. 

Or. en 

Perustelu 

Direktiivin 13 artiklalla täydennetään direktiivissä 2000/31/EY jo säädettyjä 

vastuujärjestelmiä siten, että 13 artiklassa pyritään varmistamaan verkkopalvelujen 

tarjoajien ja oikeudenhaltijoiden välillä teosten käytöstä tehtyjen sopimusten vaikuttava 

täytäntöönpano. Tarkistuksella selkiytetään, mihin verkkopalvelujen tarjoajiin siinä viitataan, 

ja siinä hyödynnetään samoja palveluntarjoajien luokitteluja kuin direktiivissä 2000/31/EY. 
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Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Sopimusten toimivuuden 

varmistamiseksi 1 kohdan mukaisesti 

oikeudenhaltijoiden on tarjottava 

palveluntarjoajille täsmällisesti yksilöityjä 

teoksia tai muuta aineistoa, joihin näillä 

on oikeuksia. Palveluntarjoajien on 

annettava oikeudenhaltijoille tietoa 

toteutetuista toimenpiteistä ja niiden 

täsmällisestä toimivuudesta ja tarvittaessa 

raportoitava määräajoin teosten ja muun 

aineiston tunnistamisesta ja käytöstä. 

Or. en 

Perustelu 

Avoimuus palveluntarjoajien toteuttamien toimenpiteiden täytäntöönpanossa on yhteydessä 

siihen, miten oikeudenhaltijat voivat hallinnoida oikeuksiaan tekijänoikeuden nojalla. 

Tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpano edellyttää, että oikeudenhaltijat yksilöivät teokset 

oikein omikseen tai niillä olevan lisenssin alaisiksi. Siten palveluntarjoajat ovat vastuussa 

toteutettujen toimenpiteiden toimivuudesta, mutta oikeudenhaltijat vastaavat edelleen teoksiin 

liittyvien oikeuksiensa puolustamisesta. 

 

Tarkistus  58 

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. 

Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

toimenpiteet on toteutettava rajoittamatta 

teosten käyttöä tekijänoikeutta koskevan 

poikkeuksen tai rajoituksen nojalla. Tätä 

varten jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että käyttäjät voivat viestiä nopeasti ja 

tehokkaasti 1 kohdassa tarkoitettuja 

toimenpiteitä pyytäneiden 

oikeudenhaltijoiden kanssa, jotta 

kyseisten toimenpiteiden soveltaminen 

voidaan riitauttaa. 

Or. en 

Perustelu 

Prosessissa ei saa aliarvioida käyttäjien verkkoon lataaman, tekijänoikeutta koskevan 

poikkeuksen tai rajoituksen soveltamisalaan kuuluvan sisällön yksilöinnin seurauksia. Jotta 

voidaan varmistaa tällaisten yleistä etua koskeviin näkökohtiin perustuvien poikkeusten ja 

rajoitusten jatkuva käyttö, käyttäjien ja oikeudenhaltijoiden välisen viestinnän on oltava 

tehokasta. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisessa lainsäädännössä 

säädetään käyttäjien mahdollisuudesta 

kääntyä tuomioistuimen tai muun 

asiaankuuluvan viranomaisen puoleen 

puolustaakseen poikkeuksen tai 

rajoituksen mukaista käyttöoikeuttaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. 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. 

3. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 

helpotettava tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoajien ja oikeudenhaltijoiden 

yhteistyötä sidosryhmien vuoropuhelun 

avulla, jotta voidaan määritellä parhaita 

käytäntöjä asianmukaisten ja 

oikeasuhteisten toimenpiteiden 

toteuttamiseksi, kun otetaan huomioon 

muun muassa palvelujen luonne sekä 

tekniikoiden saatavuus ja tehokkuus 

tekniikan kehityksen valossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  62 

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, jotka ovat 

sopimussuhteessa, jossa on jatkuvia 

maksuvelvoitteita, saavat säännöllisesti ja 

ottaen huomioon kunkin alan erityispiirteet 

ajantasaista, asianmukaista, täsmällistä ja 

riittävää tietoa teostensa ja esitystensä 

hyödyntämisestä niiltä, joille he ovat 

lisensoineet tai siirtäneet oikeutensa, 

erityisesti hyödyntämistapojen, 

myynninedistämistapojen, syntyneiden 

tulojen ja maksettavien korvausten osalta. 

Or. en 
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Perustelu 

Tarkistusten tavoitteena on parantaa selkeyttä ja oikeusvarmuutta. 

 

Tarkistus  63 

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 on oikeus 

kohtuulliseen korvaukseen teostensa 
hyödyntämisestä. 

Or. en 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

tekijöillä ja esiintyjillä tai heidän 

edustusorganisaatioillaan on oikeus 

hakea asianmukaista lisäkorvausta 

osapuolelta, jonka kanssa he ovat tehneet 

sopimuksen oikeuksien hyödyntämisestä, 

kun alun perin sovittu korvaus on 

suhteettoman pieni verrattuna kyseisten 

teosten tai esitysten hyödyntämisestä 

sittemmin syntyneisiin ennakoimattomiin 

nettotuloihin ja hyötyihin. 

Or. en 
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Perustelu 

Tekijät ja esiintyjät ovat luovuuden keskiössä, mutta heillä on usein haasteita, kun he yrittävät 

ansaita elantonsa ja myös neuvotella oikeuksistaan. Se, että tunnustetaan heidän oikeutensa 

kohtuulliseen korvaukseen heidän teostensa hyödyntämisestä, sekä mahdollisuus nimittää 

edustajia hakemaan sopimuksen sopeuttamista heidän puolestaan ovat keinoja voimaannuttaa 

tekijöitä ja esiintyjiä luomatta muiden tekemään investointiin kohdistuvaa kohtuutonta 

vaatimusta. 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tekijöiden ja esiintyjien nimittämät 

edustusorganisaatiot voivat panna heidän 

puolestaan vireille riita-asioita koskevia 

menettelyjä. 

Or. en 

Perustelu 

Tekijöillä ja esiintyjillä on usein haasteita, kun he yrittävät panna vireille riita-asioita muiden 

oikeudenhaltijoiden kanssa. Mahdollisuus siihen, että heidän edustajansa panee menettelyn 

vireille heidän puolestaan, helpottaa tällaisia prosesseja. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Direktiivi 96/9/EY 

6 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”b) käyttö yksinomaan opetuksen tai 

tieteellisen tutkimuksen 

havainnollistamiseen, siinä määrin, kun ei-

kaupalliseen tavoitteeseen pyrkiminen 

siihen oikeuttaa ja edellyttäen, että lähde 

mainitaan aina, rajoittamatta direktiivissä 

[tämä direktiivi] säädettyjä poikkeuksia ja 

rajoitusta;” 

”b) käyttö yksinomaan opetuksen tai 

tieteellisen tutkimuksen 

havainnollistamiseen, siinä määrin kuin 

käyttö rajataan opetustoimintaan 

osallistuvien erikseen rajattuun piiriin ja 

edellyttäen, että lähde mainitaan aina, 

rajoittamatta direktiivissä [tämä direktiivi] 

säädettyjä poikkeuksia ja rajoitusta;” 
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Or. en 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

Direktiivi 96/9/EY 

6 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”d a) toisintaminen tai kopiointi 

tietokannasta yksinomaan direktiivissä 

[tämä direktiivi] säädettyä tekstin- ja 

tiedonlouhintaa varten;” 

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Direktiivi 96/9/EY  

9 artikla – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”b) kun kyseessä on kopioiminen 

opetuksen tai tieteellisen tutkimuksen 

havainnollistamiseksi, edellyttäen, että 

lähde on ilmoitettu ja että toimet 

tapahtuvat ei-kaupallisen päämäärän 

oikeuttamissa rajoissa, rajoittamatta 

direktiivissä [tämä direktiivi] säädettyjä 

poikkeuksia ja rajoitusta;” 

”b) kun kyseessä on kopiointi 

opetuksen tai tieteellisen tutkimuksen 

havainnollistamiseksi, edellyttäen, että 

lähde on ilmoitettu ja että käyttö rajataan 

opetustoimintaan osallistuvien erikseen 

rajattuun piiriin, rajoittamatta direktiivissä 

[tämä direktiivi] säädettyjä poikkeuksia ja 

rajoitusta;” 

Or. en 
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Tarkistus  69 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

Direktiivi 96/9/EY  

9 artikla – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) Lisätään 9 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”c a) toisintaminen tai kopiointi 

tietokannasta yksinomaan direktiivissä 

[tämä direktiivi] säädettyä tekstin- ja 

tiedonlouhintaa varten;” 

Or. en 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2001/29/EY  

5 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”e a) kun kyseessä on kappaleen 

valmistaminen teoksista tai muusta 

aineistosta yksinomaan direktiivissä [tämä 

direktiivi] säädettyä tekstin- ja 

tiedonlouhintaa varten;” 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Direktiivi 2001/29/EY  

5 artikla – 3 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

”a) käyttö yksinomaan opetuksen tai 

tieteellisen tutkimuksen 

havainnollistamiseen siltä osin kuin käyttö 

on perusteltua tavoiteltavan ei-

kaupallisen tarkoituksen vuoksi ja 

mainiten lähde ja myös tekijän nimi, jollei 

tämä osoittaudu mahdottomaksi, 

rajoittamatta direktiivissä [tämä direktiivi] 

säädettyjä poikkeuksia ja rajoitusta;” 

”a) käyttö yksinomaan opetuksen tai 

tieteellisen tutkimuksen 

havainnollistamiseen siltä osin kuin käyttö 

rajataan opetustoimintaan osallistuvien 

erikseen rajattuun piiriin ja mainiten 

lähde ja myös tekijän nimi, jollei tämä 

osoittaudu mahdottomaksi, rajoittamatta 

direktiivissä [tämä direktiivi] säädettyjä 

poikkeuksia ja rajoitusta;” 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä olevan 11 artiklan 

säännöksiä sovelletaan myös 

lehtijulkaisuihin, jotka on julkaistu ennen 

[21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 

päivää]. 

2. Edellä olevan 11 artiklan 

säännöksiä sovelletaan myös 

lehtijulkaisuihin, jotka on julkaistu ennen 

... päivää ...kuuta ... [12 kuukauden 

kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta], mutta ainoastaan siltä 

osin kuin lehtijulkaisuihin sisältyvien 

teosten käytöt tapahtuvat myöhemmin 

kuin ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden 

kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta]. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä direktiivillä käyttöön otettujen uusien oikeuksien soveltaminen aiemmin tapahtuneisiin 

käyttöihin merkitsisi, että sovellettaisiin perusteettomasti uutta lakia, jota ei ole voitu 

varmasti ennakoida. Tällaisen uuden oikeuden soveltaminen ennen tämän direktiivin 

voimaantuloa julkaistuihin lehtijulkaisuihin sisältyvien teosten käyttöihin, jotka tapahtuvat 

tämän uuden oikeuden tultua voimaan, on kuitenkin ennakoitavissa ja lainmukaista. 
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PERUSTELUT 

Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla 

 

Soveltamisala ja tarkoitus 

 

Ehdotetulla direktiivillä vastataan haasteeseen, joka koskee tekijänoikeuden suojan 

varmistamista digitaalisilla sisämarkkinoilla. On otettava huomioon useita seikkoja, jotka 

koskevat esimerkiksi teosten ja muun tekijänoikeudella suojatun aineiston digitaalista käyttöä 

tai muuntamista, kuten tällaisten teosten digitointia, digitaalisten teknologisten prosessien 

soveltamista teoksiin, kuten tekstin- ja tiedonlouhinnan soveltamista tekijänoikeudella 

suojatuista teoksista valmistettuun kappaleeseen tai kopioon, sekä tällaisten teosten 

saatavuuden helpottamista digitaalisen teknologian avulla unionin kansalaisille.  

 

Oikeudenhaltijoilla on useita tekijänoikeuteen liittyviä haasteita jatkuvasti muuttuvilla 

markkinoilla, joilla kulutustottumukset vaihtelevat. Digitaalisen teknologian kehittyessä 

luovilla toimialoilla ja kulttuurialalla liiketoimintamalleihin kohdistuu samanlaisia haasteita 

kuin muilla toimialoilla. Näitä haasteita on vielä vaikeampi ratkaista silloin, kun myös 

oikeudenhaltijoilla on vaikeuksia panna täytäntöön oikeuksiaan teoksiin. Tekijänoikeutta 

koskevan lainsäädännön muuttaminen voi olla aiheellista tapauksissa, joissa haasteisiin liittyy 

tekijänoikeuden kannalta merkityksellisiä toimia.  

 

Eräissä tapauksissa kulttuuriala ja luovat toimialat ovat reagoineet tällaisiin haasteisiin ja 

löytäneet niihin markkinalähtöisiä ratkaisuja yhdessä muiden palveluntarjoajien tai 

sidosryhmien kanssa. Ratkaisut on tasapainotettava siten, että varmistetaan 

oikeudenhaltijoiden suojelu ja samalla sallitaan muiden sidosryhmien levittää teoksiaan sekä 

taataan, että oikeudenhaltijoiden teokset tavoittavat kuluttajat eri tavoin. Kaikissa 

arvoketjuissa kaikilla toimialoilla on useita toisistaan riippumattomia sidosryhmiä. 

Lainsäätäjän ei pitäisi puuttua sopimussuhteisiin vaan varmistaa tekijänoikeuden 

kunnioittaminen.  

 

Ei saisi olettaa, että tekijänoikeuden kannalta merkitykselliset toimet ovat analogisessa 

ympäristössä samat kuin digitaalisessa ympäristössä ja että sääntö, joka toimii analogisessa 

ympäristössä, toimii myös digitaalisessa ympäristössä. Jotta tekijänoikeus toimisi digitaalisilla 

sisämarkkinoilla, tekijänoikeuden kannalta digitaalisessa ympäristössä merkitykselliset toimet 

on otettava tasapainoisesti huomioon, kuten voimassa olevassa lainsäädännössä on tehty 

analogisen ympäristön osalta. Tämä direktiivi täydentää unionin muuta lainsäädäntöä 

poikkeuksia ja rajoituksia koskevissa kysymyksissä, lisenssisopimuksia koskevissa 

prosesseissa ja tekijänoikeuden sovellettavuutta digitaalisiin käyttöihin koskevissa 

täsmennyksissä.  

 

Jotta voidaan tehostaa digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa ja tekijänoikeuden toimivuutta 

näillä markkinoilla, on parannettava oikeusvarmuutta ja lisättävä yhdenmukaistamista 

tekijänoikeuden soveltamisessa. 
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Tekstin- ja tiedonlouhinta 

 

Tekstin- ja tiedonlouhinta antaa mahdollisuuden lukea ja analysoida suuria määriä 

digitaalisesti tallennettua tietoa uuden tietämyksen hankkimiseksi ja uusien 

kehityssuuntausten tunnistamiseksi. Jotta tekstin- ja tiedonlouhinta olisi mahdollista, ensin on 

välttämätöntä päästä tietoon ja toisintaa se. Tieto voidaan käsitellä tekstin- ja tiedonlouhinnan 

avulla vasta sitten, kun se on normalisoitu. Olettaen, että pääsy tietoon on laillinen, tällainen 

normalisointi merkitsee tekijänoikeudella suojattua käyttöä, sillä siinä on kyse toisintamisesta 

muuttamalla tiedon muoto tai kopioimalla se tietokannasta käsiteltävissä olevaan muotoon. 

Tekijänoikeuden kannalta merkityksellinen prosessi tekstin- ja tiedonlouhinnassa ei ole itse 

louhintaprosessi, joka koostuu pelkästään normalisoidun tiedon lukemisesta ja analysoinnista, 

vaan pääsy sekä tiedon normalisointi sen automaattista analyysia varten.  

 

Prosessia, joka koskee pääsyä tekijänoikeudella suojattuun tietoon, säännellään jo unionin 

tekijänoikeuslainsäädännössä. On tarpeen ottaa käyttöön pakollinen poikkeus 

normalisointiprosessin aikana tapahtuvaa toisintamista tai kopiointia varten. Kun henkilöt, 

joilla on laillinen pääsy tietoon, normalisoivat sen toisintamista tai kopiointia varten, 

kustantajille aiheutuva haitta on minimaalinen. Kun kustantajat kuitenkin tarjoavat 

normalisoituja tietokokonaisuuksia, ne voivat periä korvausta normalisoinnin kustannusten 

kattamiseksi.  

 

Tutkimusorganisaatioilla on usein vaikeuksia päästä moniin tieteellisiin julkaisuihin, joita 

tarvitaan tekstin- ja tiedonlouhinnan avulla tapahtuvassa tutkimuksessa. Ne eivät välttämättä 

pääse näihin julkaisuihin eivätkä siten voi normalisoida tietoa. Innovoinnin ja tutkimuksen 

helpottamiseksi kustantajat velvoitetaan tarjoamaan tutkimusorganisaatioille normalisoituja 

tietokokonaisuuksia, mutta ne voivat periä korvausta normalisoinnin kustannusten 

kattamiseksi. 

 

On estettävä se, että tietokokonaisuuksia käytetään mahdollisesti väärin muihin tarkoituksiin. 

Tutkimuksessa on kuitenkin usein tärkeää, että perustana olevat tietokokonaisuudet, joista 

päätelmät on tehty, voidaan todentaa. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi perustettava näiden 

tietokokonaisuuksien tallennuslaitoksia, mutta pääsy niihin olisi rajattava koskemaan 

tutkimuksen todentamista. 

 

Teosten ja muun aineiston käyttö digitaalisessa ja rajatylittävässä opetustoiminnassa 

 

Koulutus on elinikäisen oppimisen prosessi. Vastuu koulutuksesta kuuluu myös laitoksille, 

jotka eivät ole perinteisiä oppilaitoksia. Koulutusohjelmia tarjoavat erilaiset koulut, 

korkeakoulut, yksityiset oppilaitokset, kansalaisjärjestöt ja muut rakenteet. Koulutuksen 

tarjoajasta riippumatta tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttö opetuksen 

havainnollistamiseksi on rajattava todelliseen koulutustoimintaan. Jäsenvaltioilla on 

järjestelmiä oppilaitosten tunnustamista ja niiden opinto-ohjelmien hyväksymistä varten. 

Opetuksen havainnollistamista koskevan poikkeuksen on katettava kaikki muodollinen 

koulunkäynti kouluissa ja korkeakouluissa, sillä ne on tunnustettu tai hyväksytty 

oppilaitoksiksi. Poikkeuksen olisi kuitenkin katettava myös muut kansallisten viranomaisten 

hyväksymät koulutusohjelmat. Poikkeus koskee opetusta eikä oppilaitoksia. Se, että opetusta 

koskevan poikkeuksen ehdoksi asetetaan paikka, jossa opetus annetaan, on ristiriidassa 

elinikäisen oppimisen tavoitteen kanssa. Poikkeus on siten kytkettävä suoraan 

”opetustoimintaan” rakenteesta riippumatta. Opetustoiminnan voidaan määritellä tarkoittavan 
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”koulutusprosessia, joka toteutetaan joko i) asiasta vastaavan kansallisen viranomaisen 

oppilaitokseksi tunnustaman tai hyväksymän laitoksen tiloissa tai ii) asiasta vastaavan 

kansallisen viranomaisen tunnustaman tai hyväksymän koulutusohjelman puitteissa”. 

Poikkeuksen soveltaminen on rajattava opetustoimintaan osallistuviin, siis oppilaisiin tai 

opiskelijoihin ja opetushenkilöstöön. 

 

Kun opetusta tarjotaan kaupallisesti, jäsenvaltiot voivat asettaa aineiston käyttöä koskevan 

korvausvelvoitteen, vaikka kurssi onkin hyväksytty tai tunnustettu.  

 

Useat jäsenvaltiot ovat jo ottaneet käyttöön poikkeuksen tai rajoituksen opetuksen 

havainnollistamiseksi, ja näihin sisältyy myös lisenssisopimuksia koskevia rakenteita.  

 

Myynnistä poistuneet teokset 

 

i. Oikeusvarmuus 

 

Ehdotetun direktiivin III osaston 1 luku koskee myynnistä poistuneiden teosten käyttöä, ja sen 

tavoitteena on lujittaa kulttuuriperintölaitosten roolia ja kulttuurista tarkoitusta. 

Oikeusvarmuus edellyttää, että unionin oikeudessa nykyisin käytetty terminologia säilytetään. 

Sen vuoksi ’kulttuuriperintölaitosten’ määritelmän olisi oltava sama tässä direktiivissä kuin 

orpoteoksia koskevassa direktiivissä (johdanto-osan 1 ja 23 kappale sekä 1 artiklan 1 kohta ja 

2 kohdan a ja b alakohta) ja tietoyhteiskuntadirektiivissä (5 artiklan 2 kohdan c alakohta). 

”Myynnistä poistuneiden teosten” määritelmässä olisi otettava huomioon komission ja 

oikeudenhaltijoiden välillä käytyjen keskustelujen tulos. Johdonmukaisuus määritelmissä on 

tarpeen oikeusvarmuuden vuoksi. Selkeyden takia kumpikin määritelmä olisi sisällytettävä 

2 artiklaan. 

 

ii. Kulttuuriperintölaitosten kulttuurisen tarkoituksen täyttäminen 

 

Meidän on säilytettävä kulttuuriperintölaitosten kokoelmissa pysyvästi olevat teokset ja muu 

aineisto ja helpotettava ei-yksinomaista lisensointia yhteishallinnointiorganisaatioiden kautta, 

jotta voidaan mahdollistaa jakelu suljettujen ja suojattujen portaalien kautta kulttuurisiin, 

ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Lisäksi meidän on kehitettävä ratkaisu kyseisiä teoksia varten 

aloille, joilla lisenssejä ei ole saatavissa. Suojatoimia tarvitaan silti, ja näihin kuuluvat 

rajoitukset, jotka koskevat suljettujen ja suojattujen portaalien käyttöä kulttuurisiin, 

ei-kaupallisiin tarkoituksiin. 

 

iii. Tekijät ehdotusten keskiössä 

 

Tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden on oltava kulttuuriperintölaitosten kulttuuristen tehtävien 

helpottamista koskevien ehdotusten keskiössä. Nämä olisi otettava mukaan päättämään, onko 

7 artiklassa tarkoitettuja lisenssejä saatavissa vai ei, ja niiden olisi osallistuttava sidosryhmien 

vuoropuheluun jäsenvaltioissa.  

 

Tekijöillä olisi oltava oikeus jättää teoksensa 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun lisenssin 

ulkopuolelle ja myös 7 artiklan 2 kohdan mukaisen käytön ulkopuolelle. Lisenssejä ja toimia 

koskeva tiedotus 7 artiklan nojalla parantaa myös tekijöiden suojelua.  
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Julkaisujen oikeudet 

 

Tekijänoikeutta koskevat ratkaisut on kohdennettava ja arvioitava selkeästi niiden 

tarpeellisuuden, riittävyyden ja oikeasuhteisuuden kannalta. Nämä ratkaisut eivät vaikuta 

ainoastaan oikeudenhaltijoihin vaan kaikkiin sidosryhmiin, jotka joutuvat tekemisiin 

oikeudenhaltijoilla olevan tekijänoikeuden kanssa. Lehtikustantajilla on liiketoiminnan 

digitalisointiin ja kulutustottumuksiin liittyviä haasteita. Digitalisointi helpottaa 

lehtijulkaisujen sisällön kopiointia tai uudelleenkäyttöä. Digitalisointi myös helpottaa uutisten 

ja lehtiartikkelien saatavuutta antamalla käyttäjille viittaus- tai indeksointijärjestelmän laajaan 

valikoimaan lähteitä. Nämä prosessit on tunnustettava erillisiksi.  

 

Digitaalisen teknologian käyttö muiden luoman uutis- ja lehtisisällön kopioimiseksi ja 

anastamiseksi on selvästikin suhteettoman haitallista lehtikustantajien taloudellisten etujen 

kannalta. Digitaalisen teknologian käyttö uutis- ja lehtisisällön löytämisen helpottamiseksi ei 

kuitenkaan välttämättä ole suhteettoman haitallista näiden etujen kannalta, ja joissakin 

tapauksissa tällaiset linkitys- tai viittausjärjestelmät (kuten hyperlinkit) helpottavat käyttäjien 

pääsyä verkkouutisportaaleihin.  

 

Lehtikustantajien on voitava panna täytäntöön johdetut oikeutensa voidakseen suojella 

julkaisuunsa tehtyä investointia. On toteutettava toimenpiteitä, joilla lujitetaan 

lehtikustantajien asemaa oikeuksien täytäntöönpanossa, mutta nämä toimenpiteet eivät saa 

haitata muita toimialoja. Lehtikustantajille annetaan siten oikeus nostaa kanne omissa 

nimissään tuomioistuimessa, kun niiden lehtijulkaisuun sisältyvien teosten tekijöillä olevia 

oikeuksia loukataan, ja oikeus olettamaan, että ne edustavat lehtijulkaisun osana olevien 

teosten tekijöiden oikeudenhaltijoita. Tämä toimenpide on tarpeellinen, riittävä ja 

oikeasuhteinen, sillä se lujittaa lehtikustantajilla jo olevia oikeuksia ja parantaa niiden asemaa 

suhteessa muihin niiden sisältöä hyödyntäviin tahoihin ja lisää siten kyseisten oikeuksien 

arvoa.  

 

Uutisten ja mielipiteiden moniarvoisuus sekä niiden laaja saatavuus ovat tärkeitä julkisessa 

keskustelussa nykyaikaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa. Uutisten ja mielipiteiden 

ei-kaupallinen jakaminen on niin ikään tarpeen.  

 

Koska tällainen lehtikustantajien oikeudellinen asema on uusi, kyseisen oikeuden 

myöntäminen suhteessa aiemmin tapahtuneisiin käyttöihin ei palvelisi oikeudenmukaisuuden 

ja oikeusvarmuuden etua. On kuitenkin tarkoituksenmukaista soveltaa tätä uutta oikeutta 

ennen tämän direktiivin voimaantuloa julkaistuihin lehtijulkaisuihin sisältyvien teosten 

käyttöihin, jotka tapahtuvat sen tultua voimaan. 

 

Tietyt suojatun sisällön käytöt verkkopalveluissa 

 

i. Direktiiviä 2000/31/EY koskevan viittauksen sisällyttäminen 1 artiklaan 

 

Ehdotetun direktiivin 13 artiklaa sovelletaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajiin, ja se 

koskee niiden velvollisuuksia niiden pannessa täytäntöön oikeudenhaltijoiden kanssa 

tekijänoikeudella suojattujen teosten käytöstä tehtyjä sopimuksia. Siten 13 artikla täydentää 

direktiiviä sähköisestä kaupankäynnistä (2000/31/EY). Oikeudellinen selkeys ja 

oikeusvarmuus edellyttävätkin, että tässä direktiivissä mainitaan sen suhde direktiiviin 



 

PE601.094v01-00 54/60 PR\1119413FI.docx 

FI 

2000/31/EY, mikä selittää 1 artiklan 2 kohdassa olevan viittauksen viimeksi mainittuun 

direktiiviin. 

 

ii. Oikeudellinen selkeys ja oikeusvarmuus 13 artiklassa 

 

Alustojen vastuusta säädetään jo direktiivissä 2000/31/EY. Tämän ehdotuksen 13 artikla 

täydentää kyseisiä sääntöjä, koska sillä pyritään varmistamaan verkkopalvelujen tarjoajien ja 

oikeudenhaltijoiden välillä teosten käytöstä tehtyjen sopimusten vaikuttava täytäntöönpano. 

Lainsäädännössä on todettava selvästi, mihin verkkopalvelujen tarjoajiin sitä sovelletaan. 

Oikeudellinen selkeys ja oikeusvarmuus edellyttävät, että käytetään samaa palveluntarjoajien 

luokittelua kuin direktiivissä 2000/31/EY.  

 

Palveluntarjoajien ja oikeudenhaltijoiden välillä tehdyt sopimukset voidaan panna täytäntöön 

teknologiaa käyttäen, mutta silloin on noudatettava koko tekijänoikeuslainsäädäntöä: niin 

tekijänoikeuden mukaisia oikeuksia kuin myös tekijänoikeutta koskevia poikkeuksia ja 

rajoituksia. Täytäntöönpano edellyttää, että teokset yksilöidään oikein oikeudenhaltijoiden 

omiksi tai lisenssin alaisiksi. Siten palveluntarjoajat ovat vastuussa tästä teknologiasta, mutta 

oikeudenhaltijat vastaavat edelleen teoksiin liittyvien oikeuksiensa puolustamisesta. 

 

Palveluntarjoajien toteuttama täytäntöönpano ja oikeudenhaltijoiden toteuttama oikeuksien 

hallinnointi ovat yhteydessä toisiinsa. Tarvitaan avoimuutta, jotta voidaan varmistaa, että 

oikeudenhaltijat voivat tehokkaasti hallinnoida oikeuksiaan, mikä edellyttää tietojen antamista 

käytetyistä teknologisista toimenpiteistä ja niiden täsmällisyydestä. 

 

On tärkeää yksilöidä täsmällisesti käyttäjien verkkoon lataama, tekijänoikeutta koskevan 

poikkeuksen tai rajoituksen soveltamisalaan kuuluva sisältö. Tällaisten yleisen edun 

mukaisten poikkeusten ja rajoitusten jatkuva käyttö edellyttää käyttäjien ja 

oikeudenhaltijoiden välistä tehokasta viestintää.  

 

Tällaisten velvoitteiden soveltaminen ainoastaan suuria tietomääriä käsitteleviin alustoihin 

aiheuttaisi epävarmuutta, sillä todennettavissa olevaa keinoa määritellä ”suuri määrä” ei ole 

olemassa, ja startup-yrityksetkin saattavat tarvita suuria tietomääriä voidakseen osallistua ja 

myötävaikuttaa digitaaliseen talouteen. 

 

Tekijöiden ja esiintyjien kohtuullinen korvaus sopimuksissa  

 

Arvoketjuihin kuuluu yleensä useita sidosryhmiä, mutta koko investointi tai aineiston käyttö 

saa alkunsa tekijöiden ja esiintyjien luovuudesta. Kaikki sidosryhmät haluavat lisätä 

sopimussuhteita, mutta tekijöillä ja esiintyjillä on suurin haaste, kun he pyrkivät 

varmistamaan kohtuullisen korvauksen teostensa ja esitystensä hyödyntämisestä niiltä, joille 

he ovat lisensoineet tai siirtäneet oikeutensa.  

 

Tekijöiden ja esiintyjien työlle voitaisiin antaa entistä vahvempi perusta neljällä 

toimenpiteellä: i) ilmoitus tekijöiden ja esiintyjien oikeudesta kohtuulliseen korvaukseen, ii) 

avoimuuden lisääminen, iii) sopimuksen sopeuttamisjärjestelyt ja iv) oikaisujärjestelyjen 

saatavuuden parantaminen.  

 

Kukin näistä toimenpiteistä on pantava tasapainoisesti täytäntöön, jotta voidaan varmistaa, 

että muille sidosryhmille ei aiheudu suhteetonta haittaa. Sen vuoksi muilla tarkistuksilla 
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pyritään varmistamaan oikeudellinen selkeys ja oikeusvarmuus, vaikka niissä vahvistetaankin 

tekijöiden ja esiintyjien oikeus kohtuulliseen korvaukseen. Tekijöiden ja esiintyjien edustusta 

parannetaan tekijänoikeuden tunnustamisen tai täytäntöönpanon yhteydessä tämän direktiivin 

14, 15 ja 16 artiklassa. 
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LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON 
SAANUT TIETOJA 

 

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. 

Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan 

mietintöluonnosta: 

Yhteisö ja/tai henkilö 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (International Confederation of Music Publishers) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (International Artist Organisation of Music) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (European Visual Artists) 

12. VIVENDI Group 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers) 

17. IFFRO (International Federation of Reproductive Rights Organisation) 

18. Federation of European Publishers 

19. Association of Commercial Television (ACT) 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  
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23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Association of Performers’ Organisation) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interactive Software Federation) 

29. PRS for Music 

30. Conference of European National Librarians  

31. Max Planck Institute 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 

39. Modern Poland Foundation 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (IFFROn yhdysvaltalainen jäsenjärjestö) 

42. Mozilla 

43. European Publishers Council 

44. European Newspaper Publishers’ Association 

45. European Magazine Media Association 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC (Euroopan kuluttajajärjestöjen liitto) 

49. LIBER Europe 
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50. International Association of STM Publishers 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Ranskan pysyvä EU-edustusto 

55. Ranskan kulttuuri- ja viestintäministeriö 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Luxemburgin elinkeinoelämän keskusliitto) 

60. RTL Group 

61. European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) 

62. League of European Research Universities (LERU)  

63. Science Europe and the European Universities Association (EUA) 

64. European Writers‘ Council (EWC) 

65. ISFE (Euroopan videopeliteollisuuden edustaja) 

66. Yhdistyneen kuningaskunnan EU-edustusto  

67. Louis Vuitton Moët Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. European Alliance of News Agencies 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 
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77. Sanoma Oyj 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Portugali 

80. AmCham EU 

81. Federation of European Journalists 

82. ZAPA (audiovisuaalialan tekijöiden ja tuottajien liitto) 

83. Polish Filmmakers Association  

84. IMPALA 

85. EVA – European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 

90. European Digital Media Association (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC – Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco – Association of the Internet Industry 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. ZDF German Television 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 
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104. Centrum Cyfrowe 

 

 


