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6.9.2018 A8-0245/170 

Ändringsförslag  170 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Den snabba tekniska utvecklingen 

fortsätter att förändra det sätt på vilket verk 

och andra skyddade alster skapas, 

produceras, distribueras och används. Nya 

affärsmodeller och nya aktörer dyker 

fortsättningsvis upp. De mål och principer 

som fastställs i unionens ram för 

upphovsrätten är fortsatt välgrundade. Det 

råder dock fortfarande ovisshet om 

rättsläget både hos rättsinnehavare och 

användare när det gäller vissa 

användningsområden, även 

gränsöverskridande användning, av verk 

eller andra alster i den digitala miljön. 

Enligt kommissionens meddelande Mot en 

modernare och mer europeisk ram för 

upphovsrätten26 är det på vissa områden 

nödvändigt att anpassa och komplettera 

unionens nuvarande upphovsrättsliga ram. 

Detta direktiv fastställer regler för att 

anpassa vissa undantag och inskränkningar 

till digitala och gränsöverskridande miljöer 

samt åtgärder för att underlätta viss 

licensieringspraxis vad gäller spridning av 

utgångna verk och onlinetillgång till 

audiovisuella verk över plattformar för 

beställvideo i syfte att säkerställa en 

bredare tillgång till innehåll. För att uppnå 

en välfungerande marknadsplats för 

upphovsrätt bör det även finnas 

bestämmelser om rättigheter i 

publikationer, om användningen av verk 

(3) Den snabba tekniska utvecklingen 

fortsätter att förändra det sätt på vilket verk 

och andra skyddade alster skapas, 

produceras, distribueras och används. Nya 

affärsmodeller och nya aktörer fortsätter 

att dyka upp. De mål och principer som 

fastställs i unionens ram för upphovsrätten 

är fortsatt välgrundade. Det råder dock 

fortfarande ovisshet om rättsläget både hos 

rättsinnehavare och användare när det 

gäller vissa användningsområden, även 

gränsöverskridande användning, av verk 

eller andra alster i den digitala miljön. 

Enligt kommissionens meddelande Mot en 

modernare och mer europeisk ram för 

upphovsrätten26 är det på vissa områden 

nödvändigt att anpassa och komplettera 

unionens nuvarande upphovsrättsliga ram. 

Detta direktiv fastställer regler för att 

anpassa vissa undantag och inskränkningar 

till digitala och gränsöverskridande miljöer 

samt åtgärder för att underlätta viss 

licensieringspraxis vad gäller spridning av 

utgångna verk och onlinetillgång till 

audiovisuella verk över plattformar för 

beställvideo i syfte att säkerställa en 

bredare tillgång till innehåll. För att uppnå 

en välfungerande marknadsplats för 

upphovsrätt bör det även finnas 

bestämmelser om transparens i 

upphovsmäns och utövande konstnärers 

avtal. 



 

AM\1162312SV.docx  PE624.050v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

och andra alster av leverantörer av 

onlinetjänster som lagrar och ge tillgång 

till användaruppladdat innehåll och om 
transparens i upphovsmäns och utövande 

konstnärers avtal. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015)0626. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/171 

Ändringsförslag  171 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 21a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) För att medborgarna och 

konsumenterna fullt ut ska kunna åtnjuta 

de möjligheter som den nya tekniken ger 

bör offentlig utlåning av litterära verk, 

inklusive e-utlåning, tillåtas på den inre 

marknaden. Begreppet utlåning i den 

mening som avses artiklarna 1.1, 2.1 b 

och 6.1 i direktiv 2006/115/EG omfattar 

utlåning av inte enbart fysiska böcker 

utan även digitala kopior av sådana. När 

medlemsstaterna tillämpar undantaget i 

artikel 6 i direktiv 2006/115/EG bör 

biblioteken kunna köpa vilken fysisk bok 

som helst på marknaden. När de har köpt 

boken kan de låna ut den utan 

begränsningar som hör samman med 

avtalsvillkor eller andra skyddsåtgärder 

som förhindrar utövandet av undantag 

från och inskränkningar av 

upphovsrätten. Dessa bestämmelser bör 

även gälla för e-böcker. För att klarhet 

om rättsläget och harmonisering ska 

uppnås på den inre marknaden bör 

medlemsstaterna se till att undantaget 

från ensamrätten till offentlig utlåning i 

artikel 6 i direktiv 2006/115/EG görs 

obligatoriskt. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/172 

Ändringsförslag  172 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 28a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28a) För att uppnå målet att, för det 

allmännas bästa, öka tillgången till, och 

främja spridning av, kreativt innehåll, 

information och kunskap och för att 

säkerställa klarhet om rättsläget på den 

inre marknaden bör en definition av vad 

som är upphovsrättsligt fritt införas. Det 

bör även framhållas att de flesta 

upphovsmän och utövande konstnärer 

främst arbetar för människans och 

samhällets väl och utveckling och inte för 

ekonomisk vinning. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/173 

Ändringsförslag  173 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 28b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28b) Det är ytterst viktigt att klargöra 

att när ett verk eller annat alster är 

upphovsrättsligt fritt bör alla trogna 

återgivningar, vare sig de är analoga eller 

digitala, av verket eller alstret som inte är 

nya eller omgestaltade verk eller alster 

också vara upphovsrättsligt fria. Verk 

eller andra alster för vilka det 

upphovsrättsliga skyddet har upphört, 

aldrig funnits eller frivilligt släppts av 

rättsinnehavarna ska vara 

upphovsrättsligt fria. 

Or. en 



 

AM\1162312SV.docx  PE624.050v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/174 

Ändringsförslag  174 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 28c (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28c) När upphovsrätten till ett verk eller 

annat alster upphör kan det vara ytterst 

svårt att fastställa om verket eller alstret 

har blivit upphovsrättsligt fritt. 

Upphovsrättsligt fria verk eller andra 

alster kanske aldrig identifieras, vilket 

hindrar tillgången till innehåll, 

information och kunskap. 

Medlemsstaterna bör tillåta upphovsmän, 

utövande konstnärer och framställare 

som inte vill att deras verk eller andra 

alster ska vara upphovsrättsligt skyddade 

att helt eller delvis låta dem vara 

upphovsrättsligt fria. Det bör framhållas 

att de flesta upphovsmän och utövande 

konstnärer främst arbetar för människans 

och samhällets väl och utveckling och inte 

för ekonomisk vinning. Därför bör 

medlemsstaterna uppmuntra till 

användning av lämpliga licenser för 

likvärdighet med upphovsrättsligt fria 

verk (till exempel creative commons-

licenser). Det skulle hjälpa upphovsmän, 

utövande konstnärer och framställare att 

tydliggöra för potentiella återanvändare 

att deras verk är upphovsrättsligt fria, 

vilket innebär att spridningen av innehåll, 

information och kunskap blir större. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/175 

Ändringsförslag  175 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-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. 

utgår 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Ändringsförslag  176 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-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. 

utgår 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Ändringsförslag  177 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-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. 

utgår 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Ändringsförslag  178 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-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. 

utgår 

Or. en 

 


