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5.9.2018 A8-0245/92 

Ändringsförslag  92 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 37 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) Under de senaste åren har 

marknaden för onlineinnehåll blivit mer 

komplex. Onlinetjänster som ger tillgång 

till upphovsrättsskyddat innehåll som 

laddas upp av användarna utan 

rättighetsinnehavarnas deltagande har 

blomstrat och blivit den viktigaste källan 

till tillgång till innehåll på nätet. Detta 

påverkar rättsinnehavarnas möjligheter 

att avgöra om och på vilka villkor deras 

verk och andra alster används samt deras 

möjligheter att få en tillräcklig ersättning 

för detta. 

(37) Utvecklingen av digital teknik har 

lett till framväxten av nya affärsmodeller 

och stärkt internets roll som den viktigaste 

marknadsplatsen för distribution av 

upphovsrättsskyddat innehåll. Med åren 

har onlinetjänster som ger användarna 

möjlighet att ladda upp verk och göra dem 

tillgängliga för allmänheten blomstrat 

och blivit viktiga källor till tillgång till 

innehåll på nätet, vilket medger mångfald 

och gör innehåll lättillgängligt men också 

skapar utmaningar när 
upphovsrättsskyddat innehåll laddas upp 

utan föregående tillstånd från 

rättsinnehavarna. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Ändringsförslag  93 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 37a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (37a) I dag konsumeras mer kreativt 

innehåll än någonsin. Denna konsumtion 

underlättas av onlineplattformar och 

RSS-tjänster. De är ett sätt att ge bredare 

tillgång till kulturella och kreativa verk 

och erbjuder goda möjligheter för den 

kulturella och kreativa sektorn att 

utveckla nya affärsmodeller. Konstnärer 

och upphovsmän har emellertid sällan sett 

någon jämförbar intäktsökning till följd 

av denna ökade konsumtion. En av 

orsakerna till detta kan vara den 

bristande klarheten i fråga om statusen 

för dessa onlinetjänster enligt e-

handelslagstiftningen. Man bör överväga 

hur denna process kan fungera med 

större rättslig säkerhet och respekt för 

alla berörda parter, inklusive konstnärer 

och användare, och transparens och lika 

villkor måste säkerställas. Kommissionen 

bör ta fram en vägledning för hur 

lagstiftningen om mellanhänders ansvar 

ska genomföras, så att onlineplattformar 

kan fullgöra sina skyldigheter och följa 

reglerna om ansvar och så att den 

rättsliga förutsebarheten förbättras och 

användarnas förtroende ökar. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Ändringsförslag  94 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 38 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(38) När leverantörer av 

informationssamhällets tjänster lagrar och 

ger allmänheten tillgång till 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

alster som laddats upp av användarna, 

och därmed går längre än att enbart 

tillhandahålla fysiska faciliteter och utför 

en överföring till allmänheten, är de 

skyldiga att ingå licensavtal med 

rättsinnehavare, såvida de inte är 

berättigade till undantag från ansvar enligt 

artikel 14 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/31/EG34. 

(38) När leverantörer av 

informationssamhällets tjänster erbjuder 

användare tjänster för lagring av innehåll 
och ger allmänheten tillgång till innehåll, 

och när denna verksamhet utgör en 

överföring till allmänheten och inte är av 

rent teknisk, automatisk eller passiv 

natur, bör de vara skyldiga att ingå 

licensavtal med rättsinnehavare avseende 
upphovsrättsskyddade verk eller andra 

alster, såvida de inte är berättigade till 

undantagen från ansvar enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG34. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden, 

EGT L 178, 1.7.2000, s. 1. 

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden, 

EGT L 178, 1.7.2000, s. 1. 

Or. en 



 

AM\1162306SV.docx  PE624.050v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.9.2018 A8-0245/95 

Ändringsförslag  95 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 38 – stycke 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vad gäller artikel 14 är det nödvändigt att 

kontrollera om tjänsteleverantören spelar 

en aktiv roll, bl.a. genom att optimera 

presentationen av de uppladdade verken 

eller andra alstren eller genom att 

marknadsföra dem, oavsett vilken typ av 

medel som används för ändamålet. 

utgår 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/96 

Ändringsförslag  96 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 38 – stycke 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att säkerställa att licensavtal fungerar 

bör leverantörer av informationssamhällets 

tjänster som lagrar och tillgängliggör för 

allmänheten stora mängder 

upphovsrättsligt skyddade verk eller andra 

alster som laddats upp av användarna 
vidta lämpliga och proportionella åtgärder 

för att säkerställa skyddet för verk eller 

andra alster, t.ex. genom införande av 

effektiv teknik. Denna skyldighet bör även 

gälla när leverantörer av 

informationssamhällets tjänster har rätt 

till undantaget från ansvar i artikel 14 i 

direktiv 2000/31/EG. 

För att säkerställa att licensavtal fungerar 

bör leverantörer av informationssamhällets 

tjänster som aktivt och direkt medverkar 

till att möjliggöra för användare att ladda 

upp, tillgängliggöra och marknadsföra 

verk för allmänheten vidta lämpliga och 

proportionella åtgärder för att säkerställa 

skyddet för verk eller andra alster. Sådana 

åtgärder bör respektera Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och bör inte införa någon 

allmän skyldighet för leverantörer av 

informationssamhällets tjänster att 

övervaka den information som de överför 

eller lagrar enligt vad som avses i 

artikel 15 i direktiv 2000/31/EG. 

Or. en 

 

 


