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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 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Harmonisering som eftersträvas 
genom EU-lagstiftning, i synnerhet i den 
elektroniska miljön, bör syfta till en rättvis 
balans mellan å ena sidan 
rättsinnehavares intressen och närstående 
rättigheter genom att skydda deras 
immateriella rättigheter1a, som värnas 
genom artikel 17.2 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna (nedan kallad stadgan), och 
å andra sidan skyddet av intressen och 
grundläggande rättigheter för användare 
av skyddade verk, i synnerhet deras 
yttrande- och informationsfrihet, som 
värnas genom artikel 11 i stadgan, liksom 
skyddet av det allmänna intresset2a. I detta 
avseende bör det noteras att internet är av 
särskild vikt för yttrande- och 
informationsfriheten, som värnas genom 
artikel 11 i stadgan, och att hyperlänkar 
bidrar till att internet fungerar väl och till 
att åsikter och information utbyts i detta 
nätverk, som kännetecknas av en tillgång 
till enorma mängder information3a. 
Lagstiftningen bör också ta hänsyn till 
kulturell mångfald och förbundna 
ekonomiska rättigheter och 
arbetstagarrättigheter.
__________________
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1a Såsom också följer av skälen 2 och 31 i 
direktiv 2001/29/EG om harmonisering av 
vissa aspekter av upphovsrätt och 
närstående rättigheter i 
informationssamhället.
2a Domstolens dom i mål C-160/15 GS 
Media BV mot Sanoma Media 
Netherlands BV m.fl., 8 juni 2016, 
punkt 31.
3a Domstolens dom i mål C-160/15 GS 
Media BV mot Sanoma Media 
Netherlands BV m.fl., 8 juni 2016, 
punkt 45.
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(3a) I artikel 11 i stadgan bekräftas 
yttrande- och informationsfriheten. 
Denna frihet skyddas också genom 
artikel 10 i den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna 
(Europakonventionen), artikel 19 i den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter 
samt medlemsstaternas gemensamma 
konstitutionella traditioner. Denna 
rättighet kan vidare tolkas så, att den även 
omfattar friheten att söka, sprida och ta 
emot information. Internet bidrar i hög 
grad till att förverkliga alla aspekter av 
denna frihet. Varje förordning bör ta 
hänsyn till den ömtåliga balansen mellan 
alla intressenter. Tvister om mänskliga 
rättigheter bör lösas på ett sätt som 
möjliggör största möjliga ändamålsenliga 
verkan för de berörda rättigheterna och 
respekterar deras kärna.

Or. en
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(3b) Såsom Europadomstolen har 
bekräftat kan tillämpningen av 
upphovsrätten och påföljder som grundar 
sig på upphovsrättslagstiftningen 
potentiellt sett medföra ingrepp i 
yttrandefriheten. Sådana ingrepp bör 
tillåtas endast om de syftar till att 
tillgodose ett trängande samhällsbehov, 
och de bör granskas ytterligare i ljuset av 
proportionalitetsprincipen huruvida de är 
lämpliga för att uppnå det eftersträvade 
ändamålet, som ska vara nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle och proportionellt 
i strikt bemärkelse.

Or. en
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(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) 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 presspublikationer, bl. a. 
vad gäller i vilken utsträckning 
upphovsmän och andra rättsinnehavare kan 
använda sina verk eller andra alster 
oberoende av den presspublikation i vilken 
de ingår. Därför bör utgivare av 
presspublikationer inte kunna åberopa det 
skydd de ges mot upphovsmän och andra 
rättsinnehavare eller mot andra 
auktoriserade användare av samma verk 
och andra alster. Upphovsmän vars verk 
ingår i en presspublikation bör ha rätt till 
en rimlig och proportionell andel av de 
intäkter som pressutgivarna erhåller för 
användningen av sina presspublikationer 
av leverantörer av informationssamhällets 
tjänster.

Or. en
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Artikel 13
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 

utgår
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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 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


