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5.9.2018 A8-0245/106 

Ändringsförslag  106 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

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 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) I fördraget föreskrivs upprättandet 

av en inre marknad och inrättandet av ett 

system som säkerställer att konkurrensen 

på den inre marknaden inte snedvrids. En 

harmonisering av medlemsstaternas 

lagstiftning om upphovsrätt och 

närstående rättigheter bör bidra 

ytterligare till uppnåendet av dessa mål. 

(1) Digital teknik kan förbättra 

medborgarnas tillgång till information 

och kultur och ge dem ett bredare och 

varierat utbud av offentliga och/eller 

kommersiella produkter och tjänster. Den 

digitala inre marknaden kommer 

emellertid även att leda till fler 

koncentrationer, monopol och 

ojämlikheter mellan medlemsstaterna och 

försämra deras nationella produktion, så 

att särskilt mikroföretag och små och 

medelstora företag får det svårare när de 

inte kommer att kunna hantera den helt 

ojämlika konkurrensen med dominerande 

multinationella företag. Den digitala inre 

marknaden kommer också att få 

allvarliga konsekvenser för rätten till 

kultur, för den kulturella mångfalden och 

för flerspråkigheten. 

 Samarbetet mellan medlemsstaterna i 

fråga om upphovsrätt och närstående 

rättigheter i samband med utveckling och 

masspridning av den digitala tekniken bör 

bidra till att följande mål uppnås: 

Garantier för demokratisering av 

tillgången till kultur, särskilt friheten att 

skapa och att åtnjuta kultur. Försvar av 

kultur som en offentlig tjänst, så att 

kultur inte blir något begränsat och 

enbart betraktas som en vara som ska gå 

att sälja. Försvar av flerspråkighet och 
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kulturell mångfald och kamp mot 

stereotypa marknadsstrategier som 

utarmar kulturen. Garantier för 

demokratisering av tillgången till 

utbildning och nya kunskaper. Garantier 

för skälig ersättning till upphovsmän och 

skapare, vilket inte nödvändigtvis måste 

strida mot bredast möjliga användning 

eller bredast möjliga åtnjutande av 

verken. Garantier för användarnas frihet 

och icke-bestraffning, vilket innebär att 

överdriven övervakning och digital censur 

ska undvikas. Åtgärder för att 

ansvarsbelägga de som vinner materiellt 

på att olagligt tillskansa sig mervärde av 

innehåll som delas och laddas upp trots 

att det är skyddat genom upphovsrätt och 

närstående rättigheter. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Ändringsförslag  107 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

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 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Denna osäkerhet bör åtgärdas 

genom ett obligatoriskt undantag från 

rätten till mångfaldigande och också från 

rätten att förbjuda utvinning av innehåll 

från en databas. 

(10) Denna osäkerhet bör åtgärdas 

genom ett obligatoriskt undantag från 

rätten till mångfaldigande och också från 

rätten att förbjuda utvinning av innehåll 

från en databas. 

Det nya undantaget bör gälla utan att det 

påverkar tillämpningen av det befintliga 

obligatoriska undantaget för tillfälliga 

former av mångfaldigande som föreskrivs i 

artikel 5.1 i direktiv 2001/29, som bör 

fortsätta att gälla för text- och 

datautvinningsteknik som inte omfattar 

kopiering som går utöver 

tillämpningsområdet för det undantaget. 

Forskningsorganisationer bör också 

omfattas av undantaget när de deltar i 

offentlig-privata partnerskap. 

Det nya undantaget bör gälla utan att det 

påverkar tillämpningen av det befintliga 

obligatoriska undantaget för tillfälliga 

former av mångfaldigande som föreskrivs i 

artikel 5.1 i direktiv 2001/29, som bör 

fortsätta att gälla för text- och 

datautvinningsteknik som inte omfattar 

kopiering som går utöver 

tillämpningsområdet för det undantaget. 

Forskningsorganisationer bör också 

omfattas av undantaget när de deltar i 

offentlig-privata partnerskap. 

Utbildningsanstalter och institutioner med 

ansvar för kulturarvet, som bedriver 

vetenskaplig forskning eller vars uppdrag 

är att skydda kulturarvet, bör också 

omfattas av undantaget avseende text- och 

datautvinning. Text- och datautvinning 

bör bidra till att stimulera forskning och 

innovation som sådan, men utvinning bör 

även tillåtas för andra ändamål än rent 

vetenskapliga. Man bör även överväga att 

utöka antalet organisationer som omfattas 

av undantaget förutsatt att deras 

verksamhet gynnar allmänintresset. 
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Mångfaldigande och utdrag som görs för 

text- och datautvinning bör lagras på ett 

säkert sätt som garanterar att kopiorna 

används för vetenskaplig forskning och 

för kunskapsöverföring och 

kunskapsutbyten mellan 

forskningsorganisationer, 

utbildningsanstalter, 

kulturarvsinstitutioner och andra organ 

som fastställs av medlemsstaterna. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Ändringsförslag  108 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

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 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Undantaget eller inskränkningen 

bör omfatta digital användning av verk och 

andra alster, exempelvis användningen av 

delar av eller utdrag från verk för att stödja, 

berika eller komplettera undervisningen, 

inbegripet tillhörande lärande. 

(16) Undantaget eller inskränkningen 

bör omfatta digital användning av verk och 

andra alster, exempelvis användningen av 

delar av eller utdrag från verk för att stödja, 

berika eller komplettera undervisningen, 

inbegripet tillhörande lärande. 

Verk eller andra alster enligt undantaget 

eller inskränkningen bör endast användas 

inom ramen för undervisning och inlärning 

som sker under utbildningsanstalters 

ansvar, även i samband med tentamina, och 

bör begränsas till vad som är nödvändigt 

för syftet med sådan verksamhet. 

Verk eller andra alster enligt undantaget 

eller inskränkningen bör endast användas 

inom ramen för undervisning och inlärning 

som sker under utbildningsanstalters 

ansvar, även i samband med tentamina, och 

bör begränsas till vad som är nödvändigt 

för syftet med sådan verksamhet. 

Undantaget eller inskränkningen bör 

omfatta både användning via digitala 

medier i klassrummet och 

onlineutnyttjande över den berörda 

utbildningsanstaltens säkra elektroniska 

nätverk, som bör skyddas bl.a. med hjälp 

av autenticeringsförfaranden. Undantaget 

eller inskränkningen bör anses omfatta de 

särskilda tillträdesbehoven hos personer 

med funktionshinder i samband med 

användning i illustrativt syfte inom 

undervisning. 

Undantaget eller inskränkningen bör 

omfatta både användning via digitala 

medier i klassrummet och 

onlineutnyttjande över den berörda 

utbildningsanstaltens säkra elektroniska 

nätverk, som bör skyddas bl.a. med hjälp 

av autenticeringsförfaranden. Undantaget 

eller inskränkningen bör anses omfatta de 

särskilda tillträdesbehoven hos personer 

med funktionshinder i samband med 

användning i illustrativt syfte inom 

undervisning. Undantaget eller 

inskränkningen bör anses omfatta 

följande: Användning av verk och annat 

skyddat innehåll i illustrativt 

undervisningssyfte av museer, bibliotek, 

utbildningsföretag eller företag som 
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tillhandahåller utbildning till sin 

personal. Situationer där det finns ett 

säkert elektroniskt nät med åtkomst 

endast för elever, studerande, föräldrar, 

skolpersonal och lärare vid 

utbildningsanstalten. Genomförande av 

konferenser, workshoppar och andra 

utbildningsevenemang som organiseras 

utanför utbildningsinstitutionen. Öppna 

undervisningsresurser, öppna 

inlärningsgrupper och öppna kurser för 

distansundervisning. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/109 

Ändringsförslag  109 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

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 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Medlemsstaterna bör, inom ramen 

för detta direktiv, kunna tillämpa 

flexibilitet vid valet av den särskilda typ av 

mekanism som gör det möjligt att utvidga 

licenser för utgångna verk till 

rättigheterna för rättsinnehavare som inte 

företräds av den kollektiva 

förvaltningsorganisationen, i enlighet 

med deras rättsliga traditioner, sedvänjor 

eller omständigheter. Sådana mekanismer 

kan omfatta utvidgade kollektiva licenser 

och presumtioner om representation. 

(23) Medlemsstaterna bör, inom ramen 

för detta direktiv, bidra till att förenkla 

systemet för kulturarvsinstitutioners 

användning av utgångna verk, genom att 

inrätta fri tillgång, för icke-kommersiella 

syften, till utgångna verk som är en del av 

kulturarvsinstitutionernas samlingar och 

som dessa institutioner gjort tillgängliga 

online. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/110 

Ändringsförslag  110 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

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 31 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) En fri och pluralistisk press är 

avgörande för att säkerställa 

kvalitetsjournalistik och medborgarnas 

tillgång till information. Den ger ett 

mycket grundläggande bidrag till den 

offentliga debatten och ett välfungerande 

demokratiskt samhälle.  I övergången 

från tryckt till digital teknik har utgivare 

av presspublikationer problem med 

licensieringen av onlineutnyttjande av 

deras publikationer och med att få 

tillbaka sina investeringar.  Under 

omständigheter där utgivare av 

presspublikationer inte erkänns som 

rättsinnehavare är licensiering och 

hävdande i den digitala miljön ofta 

komplex och ineffektiv. 

(31) En fri och pluralistisk press är 

avgörande för att säkerställa 

kvalitetsjournalistik och medborgarnas 

tillgång till information. Den ger ett 

mycket grundläggande bidrag till den 

offentliga debatten och till demokratin. 

Mediernas ägande har blivit allt mer 

koncentrerat och domineras allt mer av 

finanskapital i aktieägarstrukturen i de 

huvudgrupper som dominerar sektorn. 

Ägarkoncentrationen har åtföljts av att 

journalisternas arbetsvillkor blivit allt mer 

otrygga, med en ökning av antalet 

uppsägningar och en försämring av 

informationens kvalitet och korrekthet 

samt av minskad mångfald. Övergången 

från tryckt till digital teknik har fört med 
sig nya problem för denna sektor.  

Undersökningar som genomförts i vissa 

medlemsstater som har antagit de 

lösningar som Europeiska kommissionen 

rekommenderat visar på motsägelsefulla 

och, i viss mån, oroväckande resultat som 

står i strid med de mål som eftersträvas. 

Detta motiverar en mer detaljerad analys 

av vilka lösningar som ska genomföras, 

och dessa frågor bör därför inte tas upp i 

detta direktivs tillämpningsområde. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/111 

Ändringsförslag  111 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

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 

korrekt bör onlineleverantörer av 

innehållstjänster 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 den allmänna förklaringen om 

mänskliga rättigheter och Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, och bör inte införa någon 

allmän skyldighet för onlineleverantörer 

av innehållstjänster att övervaka den 

information som de överför eller lagrar. 

Sådana lämpliga och proportionella 

åtgärder ska vara ett resultat av en 

överenskommelse efter en bred process 

med konstruktiv och öppen dialog och 

med samarbete mellan medlemsstaternas 

onlineleverantörer av innehållstjänster, 

användarnas representativa 

organisationer och organisationer som 

representerar upphovsmän, skapare och 

utövande konstnärer eller artister och 

andra innehavare av upphovsrätt i 

medlemsstaterna. 

Or. pt 
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