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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 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.

utgår

Or. en
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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 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) När leverantörer av 
informationssamhällets tjänster lagrar 
och ger allmänheten tillgång till 
upphovsrättsskyddade verk eller andra 
alster som laddats upp av användarna, 
och därmed går längre än att enbart 
tillhandahålla fysiska faciliteter och utför 
en överföring till allmänheten, är de 
skyldiga att ingå licensavtal med 
rättsinnehavare, såvida de inte är 
berättigade till undantag från ansvar 
enligt artikel 14 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/31/EG34.

utgår

Vad gäller artikel 14 är det nödvändigt att 
kontrollera om tjänsteleverantören spelar 
en aktiv roll, bl.a. genom att optimera 
presentationen av de uppladdade verken 
eller andra alstren eller genom att 
marknadsföra dem, oavsett vilken typ av 
medel som används för ändamålet.
För att säkerställa att licensavtal fungerar 
bör leverantörer av 
informationssamhällets tjänster som 
lagrar och tillgängliggör för allmänheten 
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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.
_________________
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden, EGT L 178, 1.7.2000, s. 1.

Or. en
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Axel Voss
Upphovsrätt på den digitala inre marknaden
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Samarbete mellan rättsinnehavare 
och leverantörer av 
informationssamhällets tjänster som 
lagrar och tillgängliggör för allmänheten 
stora mängder av upphovsrättsskyddade 
verk eller andra alster som laddats upp av 
användare är avgörande för att tekniken 
(t.ex. innehållsigenkänningsteknik) ska 
fungera. I sådana fall bör rättsinnehavare 
lämna nödvändiga uppgifter för att 
tjänsterna ska kunna fastställa deras 
innehåll, och tjänsterna bör vara 
transparenta gentemot rättsinnehavare 
när det gäller den teknik som används för 
att möjliggöra bedömning av deras 
ändamålsenlighet. Tjänsterna bör särskilt 
ge rättsinnehavare information om vilken 
typ av teknik som används, hur den 
fungerar och hur väl de lyckas med att 
känna igen rättsinnehavares innehåll. 
Dessa tekniker bör också ge 
rättsinnehavare möjlighet att få 
information från leverantörerna av 
informationssamhällets tjänster om 
användningen av deras innehåll som 

utgår
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omfattas av ett avtal.

Or. en
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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
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 
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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 
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
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Tim Aker, Jörg Meuthen
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
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en
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Ändringsförslag 267
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi
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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
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 
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den första dagen i januari året efter dagen 
för offentliggörandet.

Or. en
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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
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 
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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


