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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/194 

Ändringsförslag  194 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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) Det är nödvändigt att erkänna 

allmänhetens intresse av att delta i 

samhällslivet utan onödiga begränsningar 

som beror på exklusiva rättigheter, genom 

att ett undantag införs för användning av 

avbildningar av byggnader och 

permanenta konstruktioner. 

Yrkesfotografer, upphovsmän och andra 

rättsinnehavare, konsumenter, 

institutionella användare och 

tjänsteleverantörer använder i första hand 

bilder av verk på grundval av nationellt 

föreskrivna undantag för 

”panoramafrihet”, och bör ges ett 

förutsebart rättsläge för 

gränsöverskridande användning. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/195 

Ändringsförslag  195 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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. Hållbarheten i 

pressutgivningsbranschen bör därför 

säkerställas. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/196 

Ändringsförslag  196 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 31a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (31a) I övergången från tryckt till digital 

teknik har utgivare av presspublikationer 

allt oftare problem med licensieringen av 

onlineutnyttjande av deras publikationer 

och med att få tillbaka sina investeringar. 

Presspublikationer innehåller oftast 

skönlitterära verk men i allt större 

utsträckning även andra typer av verk och 

alster, särskilt fotografier och videor. På 

grund av det stora antalet upphovsmän 

och andra rättsinnehavare som är 

inblandade i skapandet av en 

presspublikation, är licensieringen och 

tillämpningen av rättigheterna i 

presspublikationer ofta komplicerade och 

ineffektiva i den digitala miljön. 

Förläggarna kan drabbas av svårigheter 

särskilt när de bevisar att rättigheter till 

sådana verk och andra alster har 

överförts eller licensierats till dem för 

licensieringssyften eller för hävdande av 

rättigheterna avseende deras 

presspublikationer. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/197 

Ändringsförslag  197 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 31b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (31b) Utgivare av presspublikationer 

måste förvärva alla relevanta ekonomiska 

rättigheter från upphovsmännen och 

andra rättsinnehavare för att kunna 

införliva deras verk eller andra alster i en 

presspublikation. Denna princip ska 

fortsätta att gälla. Licensiering och 

upprätthållande av rättigheter som 

förvärvats gentemot tredje part bör dock 

underlättas, samtidigt som avtalsmässiga 

överenskommelser som ingåtts mellan 

utgivare av presspublikationer, å ena 

sidan, och upphovsmän och andra 

rättsinnehavare, å andra sidan, inte bör 

påverkas. Det är därför nödvändigt att på 

unionsnivå fastställa en presumtion som 

gör det möjligt för utgivaren att betraktas 

som den person som har rätt att teckna 

licenser och upprätthålla rätten till 

mångfaldigande och tillgängliggörande 

för allmänheten i fråga om den digitala 

användningen av verk och andra alster 

som finns i presspublikationen, förutsatt 

att utgivarens namn framgår av 

publikationen. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/198 

Ändringsförslag  198 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 A8-0245/199 

Ändringsförslag  199 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 i någon form av medium, även 

pappersmedier, och på ett sådant sätt att 

det kan ses som en ekonomisk aktivitet 

som utgör ett tillhandahållande av 

tjänster enligt unionsrätten. De 

presspublikationer som bör omfattas är de 

som har till syfte att informera 

allmänheten och som periodiskt eller 

regelbundet uppdateras. 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 den rättighetspresumtion som ges till 

utgivare för presspublikationer enligt detta 

direktiv. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/200 

Ändringsförslag  200 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 
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6.9.2018 A8-0245/201 

Ändringsförslag  201 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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) Den presumtion för utgivare av 

presspublikationer som fastställs 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 den 

presumtion som fastställs i detta direktiv 
mot upphovsmän och andra rättsinnehavare 

eller mot andra auktoriserade användare 

av samma verk och andra alster. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/202 

Ändringsförslag  202 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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) Utvecklingen av digital teknik har 

lett till framväxt av nya affärsmodeller 

och stärkt internets roll som den viktigaste 

marknadsplatsen för distribution av 
upphovsrättsskyddat innehåll. Med åren 

har onlinetjänster som ger användarna 

möjlighet att ladda upp verk och göra dem 

tillgängliga för allmänheten blomstrat och 

blivit viktiga källor till tillgång till innehåll 

på nätet, vilket medger mångfald och gör 

innehåll lättillgängligt, men också skapar 

utmaningar när upphovsrättsskyddat 

innehåll laddas upp utan föregående 

tillstånd från rättsinnehavarna. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/203 

Ändringsförslag  203 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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) I dag konsumeras mer kreativt 

innehåll än någonsin. Denna konsumtion 

underlättas av onlineplattformar och 

RSS-tjänster. De är ett sätt att ge bredare 

tillgång till kulturella och kreativa verk 

och erbjuder goda möjligheter för den 

kulturella och kreativa sektorn att 

utveckla nya affärsmodeller. Konstnärer 

och upphovsmän har emellertid sällan sett 

någon jämförbar intäktsökning till följd 

av denna ökade konsumtion. En av 

orsakerna till detta kan vara den 

bristande klarheten i fråga om statusen 

för dessa onlinetjänster enligt e-

handelslagstiftningen. Man bör överväga 

hur denna process kan fungera med 

större rättslig säkerhet och respekt för 

alla berörda parter, inklusive konstnärer 

och användare, och transparens och lika 

villkor måste säkerställas. Kommissionen 

bör ta fram en vägledning för hur 

lagstiftningen om mellanhänders ansvar 

ska genomföras, så att onlineplattformar 

kan fullgöra sina skyldigheter och följa 

reglerna om ansvar och så att den 

rättsliga förutsebarheten förbättras och 

användarnas förtroende ökar. 

Or. en 

 


