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6.9.2018 A8-0245/146 

Ändringsförslag  146 

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 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. 

utgår 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/147 

Ändringsförslag  147 

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 39 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(39) Samarbete mellan rättsinnehavare 

och leverantörer av 

informationssamhällets tjänster som 

lagrar och tillgängliggör för allmänheten 

stora mängder av upphovsrättsskyddade 
verk eller andra alster som laddats upp av 

användare är avgörande för att tekniken 

(t.ex. innehållsigenkänningsteknik) ska 

fungera. I sådana fall bör rättsinnehavare 

lämna nödvändiga uppgifter för att 

tjänsterna ska kunna fastställa deras 

innehåll, och tjänsterna bör vara 

transparenta gentemot rättsinnehavare 

när det gäller den teknik som används för 

att möjliggöra bedömning av deras 

ändamålsenlighet. Tjänsterna bör särskilt 

ge rättsinnehavare information om vilken 

typ av teknik som används, hur den 

fungerar och hur väl de lyckas med att 

känna igen rättsinnehavares innehåll. 

Dessa tekniker bör också ge 

rättsinnehavare möjlighet att få 

information från leverantörerna av 

informationssamhällets tjänster om 

användningen av deras innehåll som 

omfattas av ett avtal. 

(39) Medlemsstaterna bör föreskriva att 

leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll och rättsinnehavare, om 

rättsinnehavarna inte önskar ingå 

licensavtal, bör samarbeta uppriktigt för 

att säkerställa att skyddade verk eller 

andra alster inte är tillgängliga via deras 

tjänster utan tillstånd. Samarbete mellan 

leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll och rättsinnehavare bör 

inte leda till att det inte går att få tillgång 

till verk som inte överträder 

upphovsrätten eller andra skyddade alster, 

inklusive sådana som omfattas av ett 

undantag från eller en inskränkning av 

upphovsrätten. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/148 

Ändringsförslag  148 

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 39a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (39a) Medlemsstaterna bör säkerställa 

att de leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll som avses i punkt 1 inför 

effektiva och snabba mekanismer för 

klagomål och prövning som finns 

tillgängliga för användare i händelse av 

att det samarbete som avses i punkt 2a 

leder till omotiverat avlägsnande av deras 

innehåll. Alla klagomål som lämnas in 

genom dessa mekanismer bör behandlas 

utan otillbörligt dröjsmål. 

Rättsinnehavarna bör ge en rimlig 

motivering till sina beslut, så att ett 

godtyckligt avvisande av klagomål 

undviks. I enlighet med direktiv 95/46/EG, 

direktiv 200/58/EG och den allmänna 

dataskyddsförordningen bör samarbetet 

vidare inte leda till identifiering av 

enskilda användare eller behandling av 

deras personuppgifter. Medlemsstaterna 

bör också se till att användarna har 

tillgång till ett oberoende organ för 

tvistlösning och till domstol eller en 

annan relevant rättslig myndighet för att 

hävda sin rätt att utnyttja ett undantag 

från eller en inskränkning av 

upphovsrättsliga regler. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/149 

Ändringsförslag  149 

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 39b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (39b) Så snart som möjligt efter detta 

direktivs ikraftträdande bör 

kommissionen och medlemsstaterna 

organisera dialoger mellan berörda parter 

för att harmonisera och fastställa bästa 

praxis. De bör utfärda riktlinjer för att 

säkerställa tillämpningen av licensavtal 

och om samarbete mellan leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll och 

rättsinnehavare avseende användning av 

deras verk eller andra alster i den mening 

som avses i detta direktiv. Vid 

fastställandet av bästa praxis bör särskild 

hänsyn tas till grundläggande rättigheter, 

användningen av undantag och 

inskränkningar. Särskild uppmärksamhet 

bör även ägnas åt att säkerställa att 

bördan för små och medelstora företag 

förblir rimlig och att automatiserad 

blockering av innehåll undviks. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/150 

Ändringsförslag  150 

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 

Artikel 2 – led 4a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) leverantör av delningstjänster för 

onlineinnehåll: en leverantör av en av 

informationssamhällets tjänster som har 

som ett av sina huvudsyften att lagra och 

ge allmänheten tillgång till en betydande 

mängd upphovsrättsskyddade verk eller 

andra skyddade alster som laddats upp av 

användarna, vilket tjänsten optimerar och 

marknadsför för vinstsyften. Mikroföretag 

och småföretag i den mening som avses i 

avdelning I i bilagan till kommissionens 

rekommendation 2003/361/EG samt 

tjänster som agerar i icke-kommersiellt 

syfte, såsom onlineuppslagsverk, och 

leverantörer av onlinetjänster där 

innehållet laddas upp med godkännande 

av alla berörda rättsinnehavare, såsom 

utbildningsdatabaser eller vetenskapliga 

databaser, bör inte betraktas som 

leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll i den mening som avses i 

detta direktiv. 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. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/151 

Ändringsförslag  151 

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 

Artikel 11 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska ge utgivare av 

presspublikationer de rättigheter som avses 

i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG 

för digital användning av deras 

presspublikationer. 

1. Medlemsstaterna ska ge utgivare av 

presspublikationer de rättigheter som avses 

i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG 

så att de kan få skälig och proportionell 

ersättning för digital användning av deras 

presspublikationer av leverantörer av 

informationssamhällets tjänster. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/152 

Ändringsförslag  152 

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 

Artikel 11 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. De rättigheter som avses i punkt 1 

ska inte hindra enskilda användares 

legitima privata och icke-kommersiella 

användning av presspublikationer. 

Or. en 

 


