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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/187 

Ändringsförslag  187 

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 

Artikel 2 – led 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) en upptagning av en uppsättning 

litterära verk av journalistiskt slag, som 

även kan omfatta andra verk eller alster 

och som utgör ett enskilt inslag i en 

tidskrift eller regelbundet uppdaterad 

publikation under en enda rubrik, till 

exempel en dagstidning eller en allmän 

tidskrift eller specialtidskrift, som har till 

syfte att tillhandahålla information som 

avser nyheter eller andra teman och som 

publiceras i medier på initiativ av en 

tjänsteleverantör och under dennes 

redaktionella ansvar och kontroll. 

utgår 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/188 

Ändringsförslag  188 

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 

Artikel 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 5a 

 Offentlig utlåning av litterära verk 

 1. Medlemsstaterna ska föreskriva ett 

undantag från de rättigheter som 

föreskrivs i artikel 1 i direktiv 

2006/115/EG för att tillåta att 

folkbibliotek lånar ut litterära verk till 

allmänheten, oavsett format och även på 

distans, om dessa litterära verk har 

införlivats i deras samlingar eller om de 

har tillåten åtkomst till dem. Detta ska 

inte påverka bestämmelserna i artikel 6 i 

direktiv 2006/115/EG. 

 2. Varje avtalsbestämmelse som strider 

mot undantaget i punkt 1 ska vara ogiltig. 

 3. Medlemsstaterna ska i samråd med 

författare, utgivare och folkbibliotek 

säkerställa att folkbiblioteken på rimliga 

villkor kan förvärva och låna ut alla 

litterära verk, oavsett format och även på 

distans, som lagligen redan har gjorts 

tillgängliga för allmänheten och 

införlivats i bibliotekens samlingar eller 

som biblioteken har tillåten åtkomst till. 

 4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 

rapportera de åtgärder som vidtas i 

enlighet med punkt 3. Kommissionen ska 

underlätta utbytet av bästa praxis bland 

medlemsstaterna och göra denna praxis 

lätt och smidigt tillgänglig för 
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allmänheten. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/189 

Ändringsförslag  189 

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 

Artikel 5b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 5b 

 Användning av utdrag ur befintliga verk 

och andra alster i innehåll som laddas 

upp eller tillgängliggörs av användare 

 (1) Medlemsstaterna ska föreskriva ett 

undantag från de rättigheter som 

föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i direktiv 

2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i 

direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 a i direktiv 

2009/24/EG och artikel 11 i detta direktiv, 

för att möjliggöra användning av utdrag 

ur befintliga verk och andra alster i 

innehåll som användare laddar upp eller 

tillgängliggör utanför ramen för sitt 

arbete, för syften som kritik, recensioner, 

illustrationer, karikatyrer, parodier eller 

pastischer, förutsatt att utdragen  

 (a) har anknytning till verk eller andra 

alster som redan har gjorts lagligen 

tillgängliga för allmänheten, 

 (b) åtföljs av angivande av källan, 

inbegripet upphovsmannens namn, om 

inte detta visar sig vara omöjligt, och 

 (c) används i enlighet med god sed och på 

ett sätt som inte går utöver det särskilda 

syfte för vilket de används.  

 (2) Varje avtalsbestämmelse som strider 

mot det undantag som föreskrivs i denna 

artikel ska vara ogiltig. 
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 (3) Leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll ska inte för egen räkning 

kunna åberopa det undantag som 

föreskrivs i punkt 1 i denna artikel i syfte 

att begränsa sitt ansvar eller omfattningen 

av sina skyldigheter enligt de avtal som 

slutits med rättsinnehavare genom 

tillämpning av artikel 13 i detta direktiv.  

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/190 

Ändringsförslag  190 

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 

Artikel 9a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 9a 

 Upphovsrättsligt fria verk 

 1. När ett verk eller annat alster är 

upphovsrättsligt fritt ska medlemsstaterna 

säkerställa att trogna återgivningar, 

oavsett form eller medium och vare sig det 

gäller en fullständig eller delvis 

återgivning av verket eller alstret, som 

inte utgör ett nytt verk eller alster, på 

samma sätt inte heller ska omfattas av 

upphovsrätt eller närstående rättigheter. 

 2. Medlemsstaterna ska uppmuntra 

tillgång till lämpliga licenser för 

likvärdighet med upphovsrättsligt fria 

verk, för att tillåta upphovsmän, utövande 

konstnärer och producenter, som inte vill 

att deras verk ska vara skyddade, att helt 

eller delvis låta verken eller alstren vara 

upphovsrättsligt fria. 

 3. Medlemsstaterna ska upprätta en 

databas med en förteckning över verk 

eller andra alster som är upphovsrättsligt 

fria. Denna databas ska uppdateras 

regelbundet och göras enkelt och effektivt 

tillgänglig för allmänheten. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/191 

Ändringsförslag  191 

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 

Artikel 11 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 11 utgår 

Skydd av presspublikationer vid digital 

användning 

 

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. 

 

2. De rättigheter som avses i punkt 1 ska 

inte på något sätt påverka de rättigheter 

som unionsrätten ger upphovsmän och 

andra rättsinnehavare när det gäller de 

verk och andra alster som ingår i en 

presspublikation. Dessa rättigheter får 

inte åberopas gentemot dessa 

upphovsmän och andra rättsinnehavare, 

och får framför allt inte beröva dem 

rätten att utnyttja sina verk och andra 

alster oberoende av den presspublikation i 

vilken de ingår. 

 

3. Artiklarna 5–8 i direktiv 2001/29/EG 

och direktiv 2012/28/EU ska i tillämpliga 

delar gälla i fråga om de rättigheter som 

avses i punkt 1. 

 

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. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/192 

Ändringsförslag  192 

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 

Artikel 12 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 12 utgår 

Krav på skälig ersättning  

Medlemsstaterna får föreskriva att om en 

upphovsman har överlåtit eller licensierat 

en rättighet till en utgivare, utgör 

överlåtelsen eller licensen en tillräcklig 

rättslig grund för utgivaren att göra 

anspråk på en andel av ersättningen för 

användningen av verket inom ramen för 

ett undantag eller en inskränkning i den 

rättighet som överlåtits eller licensierats. 

 

Or. en 



 

AM\1162313SV.docx  PE624.050v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/193 

Ändringsförslag  193 

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 

Artikel 13 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 13 utgår 

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 

 

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. 

 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de  
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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. 

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. 

 

Or. en 

 


