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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2018 A8-0245/209 

Ändringsförslag  209 

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 

Artikel 3 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. I andra fall än de som nämns i 

punkt 1 ska en licens enligt vilken 

licenstagaren får utföra utvinning ur och 

mångfaldigande av ett verk eller annat 

skyddat alster anses tillåta text- och 

datautvinning, inbegripet, i 

förekommande fall, av underleverantörer, 

utan att rättsinnehavaren behöver ha 

något särskilt tillstånd, såvida inte 

parterna kommer överens om något annat 

och rättsinnehavaren förbehåller sig 

rätten till sådana användningsområden i 

ett maskinläsbart format. Mångfaldigande 

och utvinning som gjorts för text- och 

datautvinning av sådana verk och andra 

alster ska raderas så snart de inte längre 

behövs för detta ändamål. Allt 

mångfaldigande av verk eller andra alster 

som behålls längre än vad som behövs ska 

undantas från denna punkt. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/210 

Ändringsförslag  210 

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 

Artikel 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 5a 

 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, förutom i 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, såvida 

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 undantaget i denna artikel ska vara 

ogiltig.  
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 3. Leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll ska inte för sin egen 

räkning kunna åberopa undantaget i 

punkt 1 i denna artikel i syfte att begränsa 

sitt ansvar eller omfattningen av sina 

skyldigheter enligt de avtal som ingåtts 

med rättsinnehavare med tillämpning av 

artikel 13 i detta direktiv. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/211 

Ändringsförslag  211 

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 

Artikel 5b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 5b 

 Panoramafrihet 

 1. Medlemsstaterna ska föreskriva ett 

undantag eller en inskränkning av de 

rättigheter som föreskrivs i artiklarna 2 

och 3 i direktiv 2001/29/EG och 

artiklarna 5 a och 7.1 i direktiv 96/9/EG 

för att tillåta mångfaldigande och 

användning av verk, till exempel 

arkitektoniska verk eller skulpturer, 

avsedda att vara stadigvarande placerade 

på allmän plats. 

 2. Varje avtalsbestämmelse som strider 

mot undantaget i denna artikel ska vara 

ogiltig. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/212 

Ändringsförslag  212 

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 

Artikel 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Skydd av presspublikationer vid digital 

användning 
Licensiering och säkerställande av 

rättigheter i 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. 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 

utgivaren av en presspublikation, om inte 

annat visas, ska betraktas som den person 

som har rätt att ingå licensavtal och 

ansöka om tillämpning av de åtgärder, 

förfaranden och rättsmedel som avses i 

direktiv 2004/48/EG och i artikel 8 i 

direktiv 2001/29/EG med avseende på de 

rättigheter som anges i artiklarna 2 och 3.2 

i direktiv 2001/29/EG avseende digital 

användning av verk och andra alster som 

ingår i en sådan presspublikation, 

förutsatt att utgivarens namn framgår av 

publikationen. 

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. 

2. Den presumtion som anges i punkt 

1 ska inte påverka de rättigheter som 

unionsrätten ger upphovsmän och andra 

rättsinnehavare när det gäller de verk och 

andra alster som ingår i en 

presspublikation. Presumtionen får inte 

åberopas gentemot upphovsmännen 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 
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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. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/213 

Ändringsförslag  213 

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 

Artikel 11a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 11a 

 Hyperlänkning till verk 

 Tillhandahållandet på en webbplats av 

hyperlänkar till verk som finns på en 

annan webbplats, om sådana länkar bara 

innehåller nödvändig information för att 

hitta eller begära källans innehåll, ska 

inte utgöra en överföring till allmänheten. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/214 

Ändringsförslag  214 

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 

Artikel 13 

 
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 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. 

1. Om leverantörer av 

informationssamhällets tjänster erbjuder 

användarna innehållslagringstjänster och 

ger allmänheten tillgång till innehåll, och 

denna verksamhet inte ger rätt till de 

undantag från ansvar som föreskrivs i 

direktiv 2000/31/EG, ska leverantörerna 
vidta lämpliga och proportionerliga 

åtgärder för att säkerställa tillämpningen av 

licensavtal som ingåtts med 

rättsinnehavare. Genomförandet av 

sådana avtal ska respektera användarnas 

grundläggande rättigheter och får inte 

medföra någon allmän skyldighet för 

leverantörer av informationssamhällets 

tjänster att övervaka den information som 

de överför eller lagrar, i 

överensstämmelse med artikel 15 i direktiv 

2000/31/EG. 

 1a. Leverantörer av 

informationssamhällets tjänster och 



 

AM\1162310SV.docx  PE624.050v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

rättsinnehavare ska samarbeta med 

varandra i syfte att säkerställa 

tillämpningen av licensavtal enligt punkt 

1. Rättsinnehavare ska för leverantörer av 

informationssamhällets tjänster korrekt 

identifiera de verk eller andra alster för 

vilka de innehar upphovsrätten. 

Leverantörerna av 

informationssamhällets tjänster ska 

informera rättsinnehavare om de åtgärder 

som tillämpas och om hur de fungerar 

samt i förekommande fall regelbundet 

rapportera om användningen av verken 

och de andra alstren. 

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. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 i 

samarbete med rättsinnehavare inför 

mekanismer för klagomål som finns 

tillgängliga för användare i händelse av 

tvister om genomförandet av de 

licensavtal som avses i punkt 1. 

 2a. Medlemsstaterna ska se till att 

användare har tillgång till en domstol 

eller annan behörig myndighet i syfte att 

hävda sin rätt till användning enligt ett 

undantag eller en inskränkning och 

överklaga eventuella begränsande 

åtgärder som överenskommits i enlighet 

med punkt 3. 

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. Medlemsstaterna ska vid behov 

underlätta samarbetet mellan de 

leverantörer av informationssamhällets 

tjänster som avses i punkt 1, företrädare 

för användare och rättsinnehavare genom 

dialoger med berörda parter för att 

fastställa bästa praxis för genomförandet 

av punkt 1. De vidtagna åtgärderna ska 

vara lämpliga och proportionella och ska 

beakta bland annat tjänsternas 

beskaffenhet, tillgången till sådan teknik 

och dess ändamålsenlighet med hänsyn 

tagen till den tekniska utvecklingen. 

Or. en 

 


