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SV Förenade i mångfalden SV

20.3.2019 A8-0245/258

Ändringsförslag 258
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
för GUE/NGL-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 38 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa att licensavtal fungerar 
bör leverantörer av 
informationssamhällets tjänster som 
lagrar och tillgängliggör för allmänheten 
stora mängder upphovsrättsligt skyddade 
verk eller andra alster som laddats upp av 
användarna vidta lämpliga och 
proportionella åtgärder för att säkerställa 
skyddet för verk eller andra alster, t.ex. 
genom införande av effektiv teknik. 
Denna skyldighet bör även gälla när 
leverantörer av informationssamhällets 
tjänster har rätt till undantaget från 
ansvar i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.

För att säkerställa att licensavtal fungerar 
korrekt bör leverantörer av onlinetjänster 
som aktivt och direkt medverkar till att 
möjliggöra för användare att ladda upp, 
tillgängliggöra och marknadsföra verk för 
allmänheten vidta lämpliga och 
proportionella åtgärder för att säkerställa 
skyddet för verk eller andra alster. Sådana 
åtgärder bör vara förenliga med den 
allmänna förklaringen om mänskliga 
rättigheter och medlemsstaternas 
författningar, och bör inte införa någon 
allmän skyldighet för leverantörer av 
onlinetjänster att övervaka den 
information som de överför eller lagrar. 
Sådana lämpliga och proportionerliga 
åtgärder bör man komma överens om 
efter en bred process med konstruktiv och 
öppen dialog och samarbete mellan 
medlemsstaternas onlineleverantörer av 
innehållstjänster, användarnas 
representativa organisationer och 
organisationer som representerar 
upphovsmän och andra rättsinnehavare i 
medlemsstaterna.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0245/259

Ändringsförslag 259
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
för GUE/NGL-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 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) Detta direktiv garanterar principen 
om icke-retroaktivitet. Därför bör 
lagstiftningen i de medlemsstater vars 
lagstiftning är mer gynnsam för 
upphovsmän, utövande 
konstnärer/artister och användare eller 
vars gynnsammare lagstiftning antas efter 
detta direktivs ikraftträdande ha 
företräde.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0245/260

Ändringsförslag 260
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
för GUE/NGL-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

Skyddat innehåll som används av 
leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll

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. 1. Leverantörer av delningstjänster 
för onlineinnehåll 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 lämpliga och 
proportionella åtgärder för att säkerställa 
tillämpningen av licensavtal 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 lämpliga och 
proportionerliga åtgärder bör man komma 
överens om efter en bred process med 
konstruktiv och öppen dialog och 
samarbete mellan medlemsstaternas 
onlineleverantörer av innehållstjänster, 
användarnas representativa 
organisationer och organisationer som 
representerar upphovsmän och andra 
rättsinnehavare i medlemsstaterna. 
Åtgärderna får inte under några 
omständigheter undergräva rätten att 
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skapa och tillägna sig kultur eller 
äventyra yttrandefriheten, och de får inte 
heller utgöras av extrem övervakning och 
digital censur. Tjänsteleverantörerna ska 
förse rättsinnehavare, upphovsmän, 
utövande konstnärer eller artister och 
användare med all nödvändig information 
om tillämpningen och utarbetandet av 
åtgärderna och även med närmare 
uppgifter 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.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
mekanismer för klagomål och prövning för 
berörda parter i händelse av tvister om 
tillämpningen av de åtgärder som avses i 
punkt 1.

2a. Licensavtal som ingåtts med 
rättsinnehavare ska föreskriva rättvis 
ersättning till upphovsmän och utövande 
konstnärer eller artister. Medlemsstaterna 
bör inrikta sig på att utveckla och 
fördjupa åtgärder för att skydda de 
svagare parterna – upphovsmän, 
utövande konstnärer eller artister och 
användare – och att göra de faktiska 
mottagarna ansvariga för olagligt 
tillägnande av mervärde från innehåll 
som är skyddat av upphovsrätt och 
närstående rättigheter men som delats och 
laddats upp på internet.

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. pt
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20.3.2019 A8-0245/261

Ändringsförslag 261
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
för GUE/NGL-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 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a 
Principen om icke-retroaktivitet

Detta direktiv garanterar principen om 
icke-retroaktivitet. Därför bör 
lagstiftningen i de medlemsstater vars 
lagstiftning är mer gynnsam för 
upphovsmän, utövande konstnärer eller 
artister och användare eller vars 
gynnsammare lagstiftning antas efter 
detta direktivs ikraftträdande ha 
företräde.

Or. pt


