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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/153 

Ändringsförslag  153 

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 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. De rättigheter som avses i punkt 1 

ska inte omfatta rena hyperlänkar som 

åtföljs av enskilda ord. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/154 

Ändringsförslag  154 

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 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. De rättigheter som avses i punkt 1 

ska upphöra att gälla 20 år efter 

publicerandet av presspublikationen. 

Denna frist ska beräknas från och med 

den första dagen i januari året efter dagen 

för offentliggörandet. 

4. De rättigheter som avses i punkt 1 

ska upphöra att gälla fem år efter 

publiceringen av presspublikationen. 

Denna frist ska börja löpa den första dagen 

i januari året efter dagen för publiceringen. 

Den rättighet som avses i punkt 1 ska inte 

tillämpas med retroaktiv verkan. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/155 

Ändringsförslag  155 

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 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Medlemsstaterna ska se till att 

upphovsmän får en lämplig andel av de 

ytterligare intäkter som pressutgivare 

erhåller för användning av en 

presspublikation av leverantörer av 

informationssamhällets tjänster. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/156 

Ändringsförslag  156 

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 13 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Användning av skyddat innehåll via 

leverantörer av informationssamhällets 

tjänster som lagrar och ger tillgång till 

stora mängder verk och andra alster som 

laddats upp av deras användare 

Användning av skyddat innehåll av 

leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll som lagrar och ger tillgång 

till stora mängder verk och andra alster 

som laddats upp av deras användare 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/157 

Ändringsförslag  157 

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 13 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Leverantörer av 

informationssamhällets tjänster som 

lagrar och ger allmänheten tillgång till 

stora mängder verk eller andra alster som 

laddats upp av deras användare ska, i 

samarbete med rättsinnehavare, vidta 

åtgärder för att säkerställa tillämpningen 

av avtal som ingåtts med rättsinnehavare 

för användning av deras verk eller andra 

alster eller för att hindra tillgång via 

deras tjänster till verk eller andra alster 

som identifierats av rättsinnehavare 

genom samarbete med 

tjänsteleverantörerna. Dessa åtgärder, 

t.ex. användningen av effektiv 

innehållsigenkänningsteknik, ska vara 
lämpliga och proportionerliga. 

Tjänsteleverantörerna ska förse 

rättsinnehavare med tillräcklig 

information om tillämpningen och 

utarbetandet av åtgärderna samt i 

förekommande fall med lämplig 

rapportering om erkännande och 

användning av verk och andra alster. 

1. Utan att det påverkar artikel 3.1 

och 3.2 i direktiv 2001/29/EG utför 
leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll en överföring till 
allmänheten. De ska därför ingå skäliga 

och lämpliga licensavtal med 

rättsinnehavare. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/158 

Ändringsförslag  158 

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 13 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att de tjänsteleverantörer som avses i 

punkt 1 inför mekanismer för klagomål 

och prövning som finns tillgängliga för 

användare i händelse av tvister om 

tillämpningen av de åtgärder som avses i 

punkt 1. 

2. Licensavtal som leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll ingår 

med rättsinnehavare för de överföringar 

som avses i punkt 1 ska omfatta ansvar 

för verk som laddas upp av användarna 

av sådana delningstjänster för 

onlineinnehåll i överensstämmelse med 

bestämmelserna och villkoren i 

licensavtalet, förutsatt att sådana 

användare inte agerar i kommersiellt 

syfte. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/159 

Ändringsförslag  159 

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 13 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska föreskriva att 

leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll och rättsinnehavare, om 

rättsinnehavarna inte önskar ingå 

licensavtal, ska samarbeta uppriktigt för 

att se till att skyddade verk eller andra 

alster inte är tillgängliga via deras 

tjänster utan tillstånd. Samarbete mellan 

leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll och rättsinnehavare får 

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 A8-0245/160 

Ändringsförslag  160 

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 13 – punkt 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Medlemsstaterna ska se till 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 ska behandlas 

utan otillbörligt dröjsmål och genom 

mänsklig granskning. Rättsinnehavarna 

ska 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 ska 

samarbetet vidare inte leda till 

identifiering av enskilda användare eller 

behandling av deras personuppgifter. 

Medlemsstaterna ska 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 A8-0245/161 

Ändringsförslag  161 

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 13 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska vid behov 

underlätta samarbetet mellan leverantörer 

av informationssamhällets tjänster och 

rättsinnehavare genom dialoger med 

berörda parter för att fastställa bästa praxis, 

såsom lämplig och proportionell 

innehållsigenkänningsteknik, bland annat 

med beaktande av tjänsternas 

beskaffenhet, tillgången till sådan teknik 

och dess effektivitet med hänsyn tagen till 

den tekniska utvecklingen. 

3. Från och med den [dag då detta 

direktiv träder i kraft] ska kommissionen 

och medlemsstaterna organisera dialoger 

mellan berörda parter för att harmonisera 

och fastställa bästa praxis och 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 ska särskild hänsyn tas till 

grundläggande rättigheter, användningen 

av undantag och inskränkningar samt att 

bördan för små och medelstora företag 

förblir rimlig och att automatiserad 

blockering av innehåll undviks. 

Or. en 

 


