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6.9.2018 A8-0245/137 

Ändringsförslag  137 

Axel Voss 

för PPE-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 ett välfungerande 

demokratiskt samhälle. Den ökande 

obalansen mellan kraftfulla plattformar 

och pressutgivare, vilka även kan vara 

nyhetsbyråer, har redan lett till en 

anmärkningsvärd tillbakagång i 

medielandskapet på regional nivå. I 

övergången från tryckt till digital teknik 

har utgivare och nyhetsbyråer som ger ut 

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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/138 

Ändringsförslag  138 

Axel Voss 

för PPE-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 32 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) Utgivares organisatoriska och 

finansiella bidrag till produktion av 

presspublikationer måste erkännas och 

främjas ytterligare för att säkerställa 

hållbarheten i förlagsbranschen. Det är 

därför nödvändigt att på unionsnivå skapa 

ett harmoniserat rättsligt skydd för 

presspublikationer när det gäller digital 

användning. Ett sådant skydd bör 

garanteras effektivt genom att i 

unionslagstiftningen införa upphovsrätten 

närstående rättigheter för mångfaldigande 

och tillgängliggörande för allmänheten av 

presspublikationer när det gäller digital 

användning. 

(32) Utgivares organisatoriska och 

finansiella bidrag till produktion av 

presspublikationer måste erkännas och 

främjas ytterligare för att säkerställa 

hållbarheten i förlagsbranschen, och 

därigenom garantera tillgången till 

tillförlitlig information. Det är därför 

nödvändigt att medlemsstaterna på 

unionsnivå skapar rättsligt skydd för 

presspublikationer inom unionen för digital 

användning. Ett sådant skydd bör 

garanteras effektivt genom att i 

unionslagstiftningen införa upphovsrätten 

närstående rättigheter för mångfaldigande 

och tillgängliggörande för allmänheten av 

presspublikationer när det gäller digital 

användning, för att få till stånd en rättvis 

och proportionell ersättning för sådan 

användning. Privat användning bör 

undantas från denna hänvisning. Att 

listas i en sökmotor bör inte heller 

betraktas som rättvis och proportionell 

ersättning. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/139 

Ändringsförslag  139 

Axel Voss 

för PPE-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 33 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) Vid tillämpningen av detta direktiv 

är det nödvändigt att definiera begreppet 

presspublikation på ett sätt som endast 

omfattar journalistiska publikationer som 

publiceras av en tjänsteleverantör, 

periodiskt eller regelbundet uppdaterade i 

medier, i informations- eller 

underhållningssyfte. Sådana publikationer 

skulle exempelvis kunna vara dags-, 

vecko- eller månadstidningar av allmänt 

eller särskilt intresse samt 

nyhetswebbplatser. Periodiska 

publikationer som ges ut för vetenskapliga 

eller akademiska ändamål, såsom 

vetenskapliga tidskrifter, bör inte omfattas 

av det skydd som ges till 

presspublikationer i detta direktiv. Detta 

skydd omfattar inte hyperlänkningsåtgärder 

som inte utgör överföring till 

allmänheten. 

(33) Vid tillämpningen av detta direktiv 

är det nödvändigt att definiera begreppet 

presspublikation på ett sätt som endast 

omfattar journalistiska publikationer som 

publiceras av en tjänsteleverantör, 

periodiskt eller regelbundet uppdaterade i 

medier, i informations- eller 

underhållningssyfte. Sådana publikationer 

skulle exempelvis kunna vara dags-, 

vecko- eller månadstidningar av allmänt 

eller särskilt intresse samt 

nyhetswebbplatser. Periodiska 

publikationer som ges ut för vetenskapliga 

eller akademiska ändamål, såsom 

vetenskapliga tidskrifter, bör inte omfattas 

av det skydd som ges till 

presspublikationer i detta direktiv. Detta 

skydd omfattar inte 

hyperlänkningsåtgärder. Skyddet ska inte 

heller utsträckas till faktauppgifter som 

redovisas i journalistiska artiklar i en 

presspublikation, och kommer därför inte 

att hindra någon från att rapportera 

sådana faktauppgifter. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/140 

Ändringsförslag  140 

Axel Voss 

för PPE-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 34 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) De rättigheter som tillkommer 

utgivare av presspublikationer enligt detta 

direktiv bör ha samma räckvidd som de 

rättigheter till mångfaldigande och 

tillgängliggörande för allmänheten som 

anges i direktiv 2001/29/EG, i den mån det 

rör sig om digital användning. De bör 

också omfattas av samma bestämmelser 

om undantag och inskränkningar som 

gäller för de rättigheter som föreskrivs i 

direktiv 2001/29/EG, inbegripet det 

undantag för citat för användning i kritik 

eller recensioner som fastställs i artikel 5.3 

d i samma direktiv. 

(34) De rättigheter som tillkommer 

utgivare av presspublikationer enligt detta 

direktiv bör ha samma räckvidd som de 

rättigheter till mångfaldigande och 

tillgängliggörande för allmänheten som 

anges i direktiv 2001/29/EG, i den mån det 

rör sig om digital användning. 

Medlemsstaterna bör kunna låta dessa 

rättigheter omfattas av samma 

bestämmelser om undantag och 

inskränkningar som gäller för de rättigheter 

som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG, 

inbegripet det undantag för citat för 

användning i kritik eller recensioner som 

fastställs i artikel 5.3 d i samma direktiv. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/141 

Ändringsförslag  141 

Axel Voss 

för PPE-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 35 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) Det skydd som ges utgivare av 

presspublikationer i detta direktiv bör inte 

påverka rättigheterna för upphovsmän och 

andra rättsinnehavare till verk och andra 

alster som ingår i publikationer, bl. a. vad 

gäller i vilken utsträckning upphovsmän 

och andra rättsinnehavare kan använda sina 

verk eller andra alster oberoende av den 

tidning i vilken de ingår. Därför bör 

utgivare av presspublikationer inte kunna 

åberopa det skydd de ges mot upphovsmän 

och andra rättsinnehavare. Detta påverkar 

inte avtal som ingåtts mellan utgivare av 

presspublikationer å ena sidan och 

upphovsmän och andra rättsinnehavare å 

andra sidan. 

(35) Det skydd som ges utgivare av 

presspublikationer i detta direktiv bör inte 

påverka rättigheterna för upphovsmän och 

andra rättsinnehavare till verk och andra 

alster som ingår i publikationer, bl. a. vad 

gäller i vilken utsträckning upphovsmän 

och andra rättsinnehavare kan använda sina 

verk eller andra alster oberoende av den 

tidning i vilken de ingår. Därför bör 

utgivare av presspublikationer inte kunna 

åberopa det skydd de ges mot upphovsmän 

och andra rättsinnehavare. Upphovsmän 

vars verk ingår i en presspublikation 

måste ha rätt till en rimlig andel av de nya 

ytterligare intäkter som pressutgivare får 

för sekundär användning av 

presspublikationerna från leverantörer av 

informationssamhällets tjänster avseende 

de rättigheter som föreskrivs i artikel 11.1 

i detta direktiv. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/142 

Ändringsförslag  142 

Axel Voss 

för PPE-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 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) Under de senaste åren har 

marknaden för onlineinnehåll blivit mer 

komplex. Onlinetjänster som ger tillgång 

till upphovsrättsskyddat innehåll som 

laddas upp av användarna utan 

rättsinnehavarnas deltagande har blomstrat 

och blivit den viktigaste källan till tillgång 

till upphovsrättsligt skyddat innehåll på 

nätet. Onlinetjänster är ett sätt att skapa 

bredare tillgång till kulturella och 

kreativa verk och erbjuder goda 

möjligheter för de kulturella och kreativa 

branscherna att utveckla nya 

affärsmodeller. Dessa tjänster medger 

mångfald och gör innehåll lättillgängligt, 

men de skapar även utmaningar när 

upphovsrättsskyddat innehåll laddas upp 

utan föregående tillstånd av 

rättsinnehavarna. 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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/143 

Ändringsförslag  143 

Axel Voss 

för PPE-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 37a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (37a) Vissa av informationssamhällets 

tjänster är, som en del av sin normala 

användning, utformade för att ge 

allmänheten tillgång till 

upphovsrättsskyddat innehåll eller andra 

alster som laddas upp av användarna. 

Definitionen av en leverantör av 

delningstjänster för onlineinnehåll enligt 

detta direktiv bör omfatta leverantörer av 

informationssamhällets tjänster som har 

som ett av sina huvudsyften att lagra och 

ge allmän tillgång till eller att streama 

betydande mängder upphovsrättsskyddat 

innehåll som laddas upp eller görs 

tillgängligt av användarna, och som 

optimerar innehåll och marknadsför för 

vinstsyften, bland annat genom visning, 

märkning, förmedling eller sekvensering 

av de uppladdade verken eller av andra 

alster, oavsett vilka medel som används 

för ändamålet, och därför agerar på ett 

aktivt sätt. Till följd av detta kan de inte 

dra nytta av det undantag från ansvar 

som föreskrivs i artikel 14 i direktiv 

2000/31/EG. Definitionen av leverantörer 

av delningstjänster för onlineinnehåll 

enligt detta direktiv omfattar inte 

mikroföretag och småföretag i en mening 

som avses i avsnitt I i bilagan till 

kommissionens rekommendation 

2003/361/EG eller tjänsteleverantörer som 

agerar i egenskap av aktörer med icke-
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kommersiellt syfte, såsom 

onlineuppslagsverk och leverantörer av 

onlinetjänster där innehållet laddas upp 

med godkännande av alla berörda 

rättsinnehavare, såsom 

utbildningsdatabaser eller vetenskapliga 

databaser. Leverantörer av molntjänster 

för individuell användning som inte ger 

allmänheten direkt tillgång, plattformar 

för utveckling av öppen programvara 

samt internetbaserade marknadsplatser 

vars huvudsakliga verksamhet är 

detaljhandel på nätet med fysiska varor 

bör inte betraktas som leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll i den 

mening som avses i detta direktiv. 

Or. en 



 

AM\1162332SV.docx  PE624.050v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/144 

Ändringsförslag  144 

Axel Voss 

för PPE-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 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

Leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll utför en handling som 

innebär överföring till allmänheten och 

ansvarar därför för innehållet. De bör 

därför ingå rättvisa och lämpliga 

licensavtal med rättsinnehavare. Om 

licensavtal ingås bör de även i samma 

utsträckning och med samma 

tillämpningsområde omfatta användarnas 

ansvar när dessa agerar i egenskap av 

aktörer med icke-kommersiella syften. I 

enlighet med artikel 11.2a omfattar 

ansvaret för leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll enligt 

artikel 13 inte hyperlänkning i fråga om 

presspublikationer. Dialogen mellan 

aktörerna är grundläggande i den digitala 

världen. De bör fastställa bästa praxis för 

att säkerställa att licensavtal och 

samarbete mellan leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll och 

rättsinnehavare fungerar. Denna bästa 

praxis bör beakta omfattningen av det 

innehåll i tjänsten som bryter mot 

upphovsrätten. 

_________________  

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 
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marknaden, EGT L 178, 1.7.2000, s. 1. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/145 

Ändringsförslag  145 

Axel Voss 

för PPE-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 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 

 


