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Ändringsförslag 273
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Beställtjänster har potential att 
spela en avgörande roll för spridningen av 
europeiska verk i hela Europeiska unionen. 
Avtal om onlineutnyttjande av sådana verk 
kan dock stöta på problem som gäller 
licensiering av rättigheter. Sådana problem 
kan uppstå t.ex. när innehavaren av 
rättigheterna för ett visst territorium inte är 
intresserad av onlineutnyttjande av verket 
eller om det finns problem som hänger 
samman med tidsramen för utnyttjandet.

(29) Beställtjänster har potential att 
spela en avgörande roll för spridningen av 
europeiska verk i alla medlemsstater och i 
hela Europeiska unionen. Avtal om 
onlineutnyttjande av sådana verk kan dock 
stöta på problem som gäller licensiering av 
rättigheter. Sådana problem kan uppstå 
t.ex. när innehavaren av rättigheterna för 
ett visst territorium inte är intresserad av 
onlineutnyttjande av verket eller om det 
finns problem som hänger samman med 
tidsramen för utnyttjandet.

Or. fr

Ändringsförslag 274
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Beställtjänster har potential att 
spela en avgörande roll för spridningen av 
europeiska verk i hela Europeiska unionen. 
Avtal om onlineutnyttjande av sådana verk 
kan dock stöta på problem som gäller 
licensiering av rättigheter. Sådana problem 
kan uppstå t.ex. när innehavaren av 
rättigheterna för ett visst territorium inte är 
intresserad av onlineutnyttjande av verket 
eller om det finns problem som hänger 
samman med tidsramen för utnyttjandet.

(29) Beställtjänster har potential att 
spela en avgörande roll för spridningen av 
europeiska verk i hela Europeiska unionen. 
Avtal om onlineåtnjutande av sådana verk 
kan dock stöta på problem som gäller 
licensiering av rättigheter. Sådana problem 
kan uppstå t.ex. när innehavaren av 
rättigheterna för ett visst territorium inte är 
intresserad av onlineutnyttjande av verket 
eller om det finns problem som hänger 
samman med tidsramen för utnyttjandet.

Or. en
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Ändringsförslag 275
Julia Reda

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Mångfaldigande av kulturella 
verk, särskilt digitalisering av dem, 
kommer under de kommande åren att 
vara det kraftfullaste verktyget för att 
bevara vårt kulturarv och för att erbjuda 
bred tillgång för forskare, studenter och 
allmänheten. Tillgången till kultur skulle 
emellertid äventyras om dessa 
digitaliseringar blev föremål för 
upphovsrätt. Troget mångfaldigande av 
verk som inte innebär en kreativ 
omvandling bör inte försvåras av 
ytterligare hinder som kan sakta ner 
digitaliseringen av kulturarvet.

Or. en

Ändringsförslag 276
József Szájer, Andrea Bocskor

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att underlätta licensiering av 
rättigheter till audiovisuella verk till 
plattformar för beställvideo kräver detta 
direktiv att medlemsstaterna inrättar en 
förhandlingsmekanism som gör det möjligt 
för parter som är villiga att förhandla fram 
ett avtal att förlita sig på hjälp från ett 
opartiskt organ. Detta organ bör 
sammanträda med parterna och hjälpa till 
med förhandlingarna genom att ge 
professionell och extern rådgivning. Mot 
denna bakgrund bör medlemsstaterna 
besluta om villkoren för 
förhandlingsmekanismens funktion, bl.a. 

(30) För att underlätta licensiering av 
rättigheter till audiovisuella verk till 
plattformar för beställvideo kräver detta 
direktiv att medlemsstaterna inrättar en 
förhandlingsmekanism som förvaltas av ett 
utsett befintligt eller nyinrättat nationellt 
organ och gör det möjligt för parter som är 
villiga att förhandla fram ett avtal att förlita 
sig på hjälp från ett opartiskt organ. Om 
parter från olika medlemsstater deltar i 
förhandlingarna bör de på förhand 
komma överens om vilken medlemsstat 
som ska vara behörig om 
förhandlingsmekanismen krävs i något 
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när och hur länge förhandlingshjälpen ska 
ges och vem som ska bära kostnaderna. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att de 
administrativa och finansiella bördorna 
förblir proportionerliga för att garantera 
förhandlingsforumets effektivitet.

skede av förhandlingarna. Detta organ bör 
sammanträda med parterna och hjälpa till 
med förhandlingarna genom att ge 
professionell och extern rådgivning. Mot 
denna bakgrund bör medlemsstaterna 
besluta om villkoren för 
förhandlingsmekanismens funktion, bl.a. 
när och hur länge förhandlingshjälpen ska 
ges och hur eventuella kostnader ska 
fördelas. Medlemsstaterna bör säkerställa 
att de administrativa och finansiella 
bördorna förblir proportionerliga för att 
garantera förhandlingsforumets effektivitet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att tydliggöra termen nationellt organ.

Ändringsförslag 277
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att underlätta licensiering av 
rättigheter till audiovisuella verk till 
plattformar för beställvideo kräver detta 
direktiv att medlemsstaterna inrättar en 
förhandlingsmekanism som gör det möjligt 
för parter som är villiga att förhandla fram 
ett avtal att förlita sig på hjälp från ett 
opartiskt organ. Detta organ bör 
sammanträda med parterna och hjälpa till 
med förhandlingarna genom att ge 
professionell och extern rådgivning. Mot 
denna bakgrund bör medlemsstaterna 
besluta om villkoren för 
förhandlingsmekanismens funktion, bl.a. 
när och hur länge förhandlingshjälpen ska 
ges och vem som ska bära kostnaderna. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att de 
administrativa och finansiella bördorna 
förblir proportionerliga för att garantera 

(30) För att underlätta licensiering av 
rättigheter till audiovisuella verk till 
plattformar för beställvideo kräver detta 
direktiv att medlemsstaterna inrättar en 
förhandlingsmekanism som gör det möjligt 
för parter som är villiga att förhandla fram 
ett avtal att förlita sig på hjälp från ett 
opartiskt offentligt organ. Detta organ bör 
sammanträda med parterna och hjälpa till 
med förhandlingarna genom att ge 
professionell, extern, opartisk och 
överkomlig rådgivning. Mot denna 
bakgrund bör medlemsstaterna besluta om 
villkoren för förhandlingsmekanismens 
funktion, bl.a. när och hur länge 
förhandlingshjälpen ska ges, vem som ska 
bära kostnaderna och hur sådana organ 
ska vara sammansatta. Medlemsstaterna 
bör säkerställa att de administrativa och 
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förhandlingsforumets effektivitet. finansiella bördorna förblir 
proportionerliga för att garantera 
förhandlingsforumets effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 278
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att underlätta licensiering av 
rättigheter till audiovisuella verk till 
plattformar för beställvideo kräver detta 
direktiv att medlemsstaterna inrättar en 
förhandlingsmekanism som gör det 
möjligt för parter som är villiga att 
förhandla fram ett avtal att förlita sig på 
hjälp från ett opartiskt organ. Detta organ 
bör sammanträda med parterna och hjälpa 
till med förhandlingarna genom att ge 
professionell och extern rådgivning. Mot 
denna bakgrund bör medlemsstaterna 
besluta om villkoren för 
förhandlingsmekanismens funktion, bl.a. 
när och hur länge förhandlingshjälpen ska 
ges och vem som ska bära kostnaderna. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att de 
administrativa och finansiella bördorna 
förblir proportionerliga för att garantera 
förhandlingsforumets effektivitet.

(30) För att underlätta licensiering av 
rättigheter till audiovisuella verk till 
plattformar för beställvideo kräver detta 
direktiv att medlemsstaterna inrättar en 
hjälpmekanism som gör det möjligt för 
berörda parter som är villiga att förhandla 
fram ett avtal att förlita sig på hjälp från ett 
opartiskt organ. Detta organ bör 
sammanträda med de berörda parterna och 
underlätta förhandlingarna genom att ge 
professionell och extern rådgivning. Mot 
denna bakgrund bör medlemsstaterna 
besluta om villkoren för 
hjälpmekanismens funktion, bl.a. när och 
hur länge förhandlingshjälpen ska ges och 
vem som ska bära kostnaderna. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att de 
administrativa och finansiella bördorna 
förblir proportionerliga för att garantera 
hjälpforumets effektivitet.

Or. ro

Ändringsförslag 279
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(30) För att underlätta licensiering av 
rättigheter till audiovisuella verk till 
plattformar för beställvideo kräver detta 
direktiv att medlemsstaterna inrättar en 
förhandlingsmekanism som gör det möjligt 
för parter som är villiga att förhandla fram 
ett avtal att förlita sig på hjälp från ett 
opartiskt organ. Detta organ bör 
sammanträda med parterna och hjälpa till 
med förhandlingarna genom att ge 
professionell och extern rådgivning. Mot 
denna bakgrund bör medlemsstaterna 
besluta om villkoren för 
förhandlingsmekanismens funktion, bl.a. 
när och hur länge förhandlingshjälpen ska 
ges och vem som ska bära kostnaderna. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att de 
administrativa och finansiella bördorna 
förblir proportionerliga för att garantera 
förhandlingsforumets effektivitet.

(30) För att underlätta licensiering av 
rättigheter till audiovisuella verk till 
plattformar för beställvideo förordar detta 
direktiv att medlemsstaterna inrättar en 
förhandlingsmekanism som gör det möjligt 
för parter som är villiga att förhandla fram 
ett avtal att förlita sig på hjälp från ett 
opartiskt organ. Detta organ bör 
sammanträda med parterna och hjälpa till 
med förhandlingarna genom att ge 
professionell och extern rådgivning. Mot 
denna bakgrund bör medlemsstaterna 
besluta om villkoren för 
förhandlingsmekanismens funktion, bl.a. 
när och hur länge förhandlingshjälpen ska 
ges och vem som ska bära kostnaderna. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att de 
administrativa och finansiella bördorna 
förblir proportionerliga för att garantera 
förhandlingsforumets effektivitet.

Or. fr

Ändringsförslag 280
Julia Reda

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Insamling, katalogisering, 
bevarande och tillgängliggörande av 
unionens kulturarv är av yttersta vikt och 
bör stärkas till gagn för kommande 
generationer. Detta bör ske framför allt 
genom bevarande av publicerat kulturarv. 
I detta syfte bör det på unionsnivå inrättas 
ett lagstadgat system för pliktexemplar för 
att säkerställa att publikationer som 
produceras inom och avseende unionen,
särskilt gällande unionens lagstiftning, 
historia, integration, strategier och 
demokratifrågor samt institutionella, 
parlamentariska och politiska frågor som 
unionen behandlar, det vill säga unionens 
intellektuella arkiv och kommande 
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publikationer av kulturarvskaraktär, 
systematiskt hålls samlade. Detta 
kulturarv bör inte bara bevaras genom 
inrättande av ett unionsarkiv för 
publikationer som rör unionsrelaterade 
frågor, utan även göras tillgängligt för 
unionsmedborgarna och kommande 
generationer. I egenskap av bibliotek för 
den enda unionsinstitution som direkt 
företräder unionsmedborgarna bör 
Europaparlamentets bibliotek utses till 
unionens bibliotek för pliktexemplar. För 
att inte skapa onödiga bördor för utgivare, 
tryckerier och importörer bör positiv 
särbehandling ske av elektroniska 
publikationer, såsom e-böcker, e-
tidningar och e-tidskrifter, som 
pliktexemplar till Europaparlamentets 
bibliotek, vilket för forsknings- eller 
studieändamål bör tillhandahålla läsare 
publikationer som omfattas av unionens 
lagstadgade system för pliktexemplar i 
Europaparlamentets bibliotek, i enlighet 
med bästa praxis för liknande bibliotek. 
Förfarandena för insamling och 
tillhandahållande bör syfta till att undvika 
onödiga bördor, genom tillämpning av 
befintliga krav på lagstadgade system för 
pliktexemplar och förfaranden för 
insamling och tillhandahållande i stor 
skala.

Or. en

Ändringsförslag 281
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Judith 
Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Igor 
Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, Ernest 
Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Gabriele 
Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, Rosa 
D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 282
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

utgår
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presspublikationer inte erkänns som 
rättsinnehavare är licensiering och 
hävdande i den digitala miljön ofta 
komplex och ineffektiv.

Or. en

Ändringsförslag 283
József Szájer, Andrea Bocskor

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.

utgår

Or. en

Motivering

Den planerade nya rättigheten skulle medföra en åtskillnad av olika slags journalistiska 
publikationer, utan hänsyn till huruvida sådana publikationer skyddas av upphovsrätt eller 
inte, utan i stället på grundval av andra kriterier (t.ex. är ett kriterium att de inte får vara 
vetenskapliga tidskrifter enligt skäl 33.) Därför tycks det finnas ett parallellt skydd vid sidan 
av upphovsrätten för vissa publikationer.

Ändringsförslag 284
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto
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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. I övergången från 
tryckt till digital teknik har utgivare av 
presspublikationer och nyhetsbyråer
problem med licensieringen av 
onlineutnyttjande av deras publikationer 
och med att få tillbaka sina investeringar. 
Detta beror framför allt på att vissa 
nyhetsaggregatorer använder innehåll 
från utgivare av presspublikationer och 
nyhetsbyråer, utan att teckna licensavtal 
och utan att betala för det arbete som 
tillhandahålls på vederbörligt sätt. 
Nyhetsaggregatorer ansvarar för det 
innehåll som de tillgängliggör för 
allmänheten. Under omständigheter där 
utgivare av presspublikationer och 
nyhetsbyråer inte erkänns som 
rättsinnehavare är licensiering och 
hävdande ofta komplex och ineffektiv.

Or. fr

Ändringsförslag 285
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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 

(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 
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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.

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. Nyhetsaggregatorer 
och sökmaskiner har utökat sin 
verksamhet alltmer och gör vinst på det 
innehåll som kommer från utgivare av 
presspublikationer. Denna vinst fördelas 
inte på rättvist sätt mellan 
upphovsmännen och utgivarna. Under 
omständigheter där utgivare av 
presspublikationer inte erkänns som 
rättsinnehavare är licensiering och 
hävdande i den digitala miljön ofta 
komplex och ineffektiv.

Or. de

Ändringsförslag 286
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Esther de Lange, Pascal Arimont

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. 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, samtidigt som 
nyhetsaggregatorer och sökmotorer gör 
allt större vinst på presspublikationer, 
utan att bidra till deras utveckling och 
utan skälig ersättning till deras 
upphovsmän. Under omständigheter där 



AM\1123345SV.docx 13/143 PE603.010v03-00

SV

utgivare av presspublikationer inte erkänns 
som rättsinnehavare är licensiering och 
hävdande i den digitala miljön ofta 
komplex och ineffektiv.

Or. en

Ändringsförslag 287
Daniel Buda

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. 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 samt med att uppnå den 
ställning som krävs för att de ska kunna 
hävda de rättigheter de har enligt 
gällande lag eller genom uppdrag, 
licenser eller andra avtalsarrangemang. 
Under omständigheter där utgivare av 
presspublikationer inte erkänns som 
rättsinnehavare är licensiering och 
hävdande i den digitala miljön ofta 
komplex och ineffektiv.

Or. ro

Ändringsförslag 288
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Skäl 31
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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) Ett öppet internet och en fri och 
pluralistisk press är avgörande för att 
säkerställa kvalitetsjournalistik och 
medborgarnas tillgång till information. 
Pressen ger ett mycket grundläggande 
bidrag till den offentliga debatten och ett 
välfungerande demokratiskt samhälle 
genom att investera i innehåll. I 
övergången från tryckt till digital teknik 
har utgivare av presspublikationer dock 
problem med att få tillbaka sina 
investeringar och förhandla med 
leverantörer av onlinetjänster.

Or. en

Ändringsförslag 289
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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. 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. Licensiering och 
hävdande i den digitala miljön är ofta 
komplex och ineffektiv.

Or. en
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Ändringsförslag 290
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Marju 
Lauristin, Josef Weidenholzer

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) Ett öppet internet och 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.

Or. en

Ändringsförslag 291
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 

(31) En fri och pluralistisk press är 
avgörande för att säkerställa 
kvalitetsjournalistik och 
medlemsstatsmedborgarnas 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 
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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.

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.

Or. fr

Ändringsförslag 292
József Szájer, Andrea Bocskor

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

Motivering

Den planerade nya rättigheten skulle medföra en åtskillnad av olika slags journalistiska 
publikationer, utan hänsyn till huruvida sådana publikationer skyddas av upphovsrätt eller 
inte, utan i stället på grundval av andra kriterier (t.ex. är ett kriterium att de inte får vara 
vetenskapliga tidskrifter enligt skäl 33.) Därför tycks det finnas ett parallellt skydd vid sidan 
av upphovsrätten för vissa publikationer.
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Ändringsförslag 293
Jens Rohde

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

Ändringsförslag 294
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

utgår
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för allmänheten av presspublikationer när 
det gäller digital användning.

Or. en

Ändringsförslag 295
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Judith 
Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Igor 
Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bodil 
Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Gabriele Zimmer, Laura 
Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, Rosa D'Amato, Marco 
Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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

Ändringsförslag 296
Jiří Maštálka
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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

Ändringsförslag 297
Sajjad Karim

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.

(32) Utgivares organisatoriska och 
finansiella investering i produktion av 
presspublikationer måste erkännas och 
främjas ytterligare för att säkerställa 
hållbarheten i förlagsbranschen.
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Or. en

Ändringsförslag 298
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Josef 
Weidenholzer

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.

(32) Journalisters och utgivares 
organisatoriska och finansiella bidrag till 
produktion av presspublikationer måste 
erkännas och främjas för att säkerställa 
hållbarheten i nyhetsproduktionen.

Or. en

Ändringsförslag 299
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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

(32) Utgivares organisatoriska och 
finansiella bidrag till produktion av 
presspublikationer måste erkännas och 
främjas ytterligare för att säkerställa 
hållbarheten i förlagsbranschen. Det är 
därför att rekommendera att 
medlemsstaterna vidtar åtgärder för att
skapa ett optimalt rättsligt skydd för 
presspublikationer när det gäller digital 
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garanteras effektivt genom att i 
unionslagstiftningen införa upphovsrätten 
närstående rättigheter för mångfaldigande 
och tillgängliggörande för allmänheten av 
presspublikationer när det gäller digital 
användning.

användning. Därför föreslås att ett sådant 
skydd ska garanteras genom införande i de 
nationella rättssystemen, när detta visar 
sig nödvändigt, av upphovsrätten 
närstående rättigheter för mångfaldigande 
och tillgängliggörande för allmänheten av 
presspublikationer när det gäller digital 
användning.

Or. fr

Ändringsförslag 300
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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.

(32) Utgivares och nyhetsbyråers
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 och 
analog användning.

Or. fr

Ändringsförslag 301
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE603.010v03-00 22/143 AM\1123345SV.docx

SV

(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.

(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. Ett sådant skydd bör 
garanteras effektivt genom att i 
unionslagstiftningen införa upphovsrätten 
närstående rättigheter för mångfaldigande 
och tillgängliggörande för allmänheten av 
presspublikationer.

Or. en

Ändringsförslag 302
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

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.

(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. Ett sådant skydd bör 
garanteras effektivt genom att i 
unionslagstiftningen införa upphovsrätten 
närstående rättigheter för mångfaldigande 
och tillgängliggörande för allmänheten av 
presspublikationer.

Or. en

Ändringsförslag 303
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Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Pascal Arimont

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.

(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. Ett sådant skydd bör 
garanteras effektivt genom att i 
unionslagstiftningen införa upphovsrätten 
närstående rättigheter för mångfaldigande 
och tillgängliggörande för allmänheten av 
presspublikationer.

Or. en

Ändringsförslag 304
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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 

(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 
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presspublikationer när det gäller digital 
användning.

presspublikationer.

Or. de

Ändringsförslag 305
Rosa Estaràs Ferragut

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.

(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.

Or. es

Motivering

Genom förslaget tillhandahålls enbart rättigheter till digital användning. Det som avses är 
den tillhörande rätten för utgivare till analoga användningar.

Ändringsförslag 306
Angel Dzhambazki

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) utgivares organisatoriska och 
finansiella bidrag till produktion av 

(32) Utgivares organisatoriska och 
finansiella bidrag till produktion av 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Förslaget medför enbart rättigheter för digital användning, samtidigt som utgivarna ger ut 
både tryckt och digitalt material. Andra närstående rättsinnehavare omfattas av fullständiga 
rättigheter, dvs. filmproducenter och radio- eller tv-organisationer. Bestämmelsen bör därför 
gälla för båda delar.

Ändringsförslag 307
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

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 

utgår
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av det skydd som ges till 
presspublikationer i detta direktiv. Detta 
skydd omfattar inte 
hyperlänkningsåtgärder som inte utgör 
överföring till allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 308
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 309
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 33
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 310
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 311
Pavel Svoboda

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.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 312
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
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Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry 
Reintke, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor 
Škrlec, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, 
Ernest Urtasun, Monika Vana, Bodil Valero, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, 
Gabriele Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, 
Rosa D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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 förtydliga räckvidden 
för det skydd som anges i artiklarna 2 och 
3 i direktiv 2001/29/EG. För att öka 
rättssäkerheten för alla berörda parter 
och för att säkerställa friheten att utföra 
vissa handlingar som krävs för internets 
normala funktion samt för att ta hänsyn 
till vissa grundläggande rättigheter bör 
dessa artiklar inte omfatta
hyperlänkningsåtgärder som inte utgör 
överföring till allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 313
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Vid tillämpningen av detta direktiv 
är det nödvändigt att definiera begreppet 

(33) Vid tillämpningen av detta direktiv 
är det nödvändigt att definiera begreppet 
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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.

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. Detta skydd omfattar 
inte hyperlänkningsåtgärder som inte utgör 
överföring till allmänheten.

Or. es

Motivering

Vetenskapliga tidskrifter är en sorts periodisk publikation men i förslaget utesluts dessa 
uttryckligen.

Ändringsförslag 314
Daniel Buda

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 

(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. Detta skydd omfattar 
inte hyperlänkningsåtgärder som inte utgör 
överföring till allmänheten.
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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.

Or. ro

Ändringsförslag 315
Angel Dzhambazki

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 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. Detta skydd omfattar 
inte hyperlänkningsåtgärder som inte utgör 
överföring till allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 316
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Esther de Lange, Pascal Arimont

Förslag till direktiv
Skäl 33
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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 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 omfattas av 
det skydd som ges till presspublikationer i 
detta direktiv. Detta skydd bör framför allt 
gälla när innehållet har genererats 
automatiskt genom till exempel 
nyhetsaggregatorer, men omfattar inte 
åtgärder som inte utgör överföring till 
allmänheten, vilket kan vara fallet med 
hyperlänkningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 317
Kosma Złotowski

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 

(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 
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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.

nyhetswebbplatser. Periodiska 
publikationer som enbart ges ut för 
vetenskapliga, akademiska eller icke-
kommersiella 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.

Or. en

Ändringsförslag 318
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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 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 
när dessa åtgärder inte utgör överföring 
till allmänheten.

Or. fr

Ändringsförslag 319
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss
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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 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 även omfattas 
av det skydd som ges till 
presspublikationer i detta direktiv. Detta 
skydd omfattar inte hyperlänkningsåtgärder 
som inte utgör överföring till allmänheten.

Or. de

Ändringsförslag 320
Antanas Guoga, Eva Maydell

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 

(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 
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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.

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 åtgärder inom ramen 
för datoriserade system för referenser 
eller index, såsom hyperlänkning.

Or. en

Ändringsförslag 321
Rosa Estaràs Ferragut

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 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 omfattas av 
det skydd som ges till presspublikationer i 
detta direktiv. Detta skydd omfattar inte 
hyperlänkningsåtgärder som inte utgör 
överföring till allmänheten.

Or. es

Motivering

Vetenskapliga tidskrifter är en sorts periodisk publikation men i förslaget utesluts dessa 
uttryckligen.
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Ändringsförslag 322
Sajjad Karim

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 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 inbegriper inte hyperlänkning som 
inte utgör överföring till allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 323
Sajjad Karim

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 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 324
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

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

Ändringsförslag 325
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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

Ändringsförslag 326
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry 
Reintke, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor 
Škrlec, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, 
Ernest Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, 
Gabriele Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, 
Rosa D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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 

utgår
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undantag för citat för användning i kritik 
eller recensioner som fastställs i artikel 
5.3 d i samma direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 327
Jens Rohde

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

Ändringsförslag 328
Jiří Maštálka

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 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 329
Antanas Guoga, Eva Maydell

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

Ändringsförslag 330
Pavel Svoboda

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) De rättigheter som tillkommer utgår
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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.

Or. cs

Ändringsförslag 331
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Joëlle Bergeron, António Marinho e Pinto

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.

(34) De rättigheter som tillkommer 
utgivare av presspublikationer och 
nyhetsbyråer enligt detta direktiv bör ha 
samma räckvidd som de rättigheter till 
mångfaldigande och tillgängliggörande för 
allmänheten som anges i artiklarna 2 och 
3.2 i direktiv 2001/29/EG samt i artiklarna 
3 och 9 i direktiv 2006/115/EG, i den mån 
det rör sig om användning av 
presspublikationer. Korta utdrag från 
presspublikationer som omfattas av 
upphovsrätt utgör mångfaldigande mot 
bakgrund av deras ekonomiska värde. Det 
bör följaktligen inte vara tillåtet att 
använda sådana utan tillstånd, såvida det 
inte sker för privat bruk utan vinstsyfte.
Dessa rättigheter 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. 
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Det skydd som tillkommer utgivare och 
nyhetsbyråer genom detta direktiv bör 
inbegripa det innehåll som genereras 
automatiskt av nyhetsaggregatorer.

Or. fr

Ändringsförslag 332
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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.

(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. 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. Skyddet för 
presspublikationer enligt detta direktiv 
bör också gälla när innehållet har 
genererats automatiskt av till exempel 
nyhetsaggregatorer.

Or. de

Motivering

Med denna ändring ska garanteras att även urklipp eller fragment faller inom ramen för de 
rättigheter som tillkommer utgivare av presspublikationer.

Ändringsförslag 333
Kosma Złotowski

Förslag till direktiv
Skäl 34
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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.

(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 och de 
rättigheter till spridning, uthyrning och 
utlåning som anges i direktiv 
2006/115/EG. 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.

Or. en

Ändringsförslag 334
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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.

(34) De rättigheter som medlemsstater 
som så beslutar eventuellt beviljar
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.

Or. fr
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Ändringsförslag 335
Rosa Estaràs Ferragut

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.

(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 och de 
rättigheter till spridning, uthyrning och 
utlåning som anges i direktiv 
2006/115/EG. 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.

Or. es

Motivering

Enligt förslaget beviljas enbart rättigheter för digitala användningar, medan utgivarens roll 
och utgivarens investering i förlagsföretag avser användningar både i tryckt och digitalt 
format, oberoende av spridningsmetod. Andra innehavare av närstående rättigheter åtnjuter 
fullständiga rättigheter. Om rättigheter beviljas enbart för digitala användningar framstår 
det som att den tryckta utgåvan inte förtjänar samma skyddsnivå, samtidigt som man bortser 
från mångfaldigande, spridning och uthyrning/utlåning utan tillstånd. Att inte bevilja analoga 
rättigheter skulle vara som att inte omfatta DVD- och CD-skivor för filmproducenters 
räkning.

Ändringsförslag 336
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Pascal Arimont

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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.

(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. 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.

Or. en

Ändringsförslag 337
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

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.

(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. 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.

Or. en

Ändringsförslag 338
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Frédérique Ries, António Marinho e Pinto
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Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) I samband med att en aggregator 
återanvänder utdrag bör utgivaren eller 
nyhetsbyrån kunna besluta om att av 
särskilda skäl bevilja denna en 
kostnadsfri licens.

Or. fr

Ändringsförslag 339
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 340
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
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Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, 
Marietje Schaake, Judith Sargentini, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, 
Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, Ernest 
Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Gabriele 
Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, Rosa 
D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 341
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 342
Jens Rohde

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.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 343
Jiří Maštálka

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 344
Sajjad Karim

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 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 345
Pavel Svoboda

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.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 346
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Det skydd som ges utgivare av 
presspublikationer i detta direktiv bör inte 

(35) Det skydd som ges utgivare av 
presspublikationer i detta direktiv bör inte 
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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.

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. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att journalister, upphovsmän 
och andra rättsinnehavare får en rättvis 
del av den ersättning som kommer från 
användningen av pressutgivares 
rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 347
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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) Det skydd som ges utgivare av 
presspublikationer och nyhetsbyråer 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 och nyhetsbyråer inte 
kunna åberopa det skydd de ges mot 
upphovsmän och andra rättsinnehavare. 
Detta påverkar inte avtal som ingåtts 
mellan utgivare av presspublikationer och 
nyhetsbyråer å ena sidan och upphovsmän 
och andra rättsinnehavare å andra sidan.
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Or. fr

Ändringsförslag 348
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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) Det skydd som ges av 
medlemsstater som så önskar till 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.

Or. fr

Ändringsförslag 349
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) utgivare, inbegripet utgivare av 
presspublikationer, böcker eller 
vetenskapliga publikationer, bedriver ofta 
sin verksamhet på grundval av överlåtelse 
av upphovsrätt genom avtal eller 
lagbestämmelser. I detta sammanhang 
gör utgivare en investering i syfte att 
utnyttja de verk som ingår i deras 

utgår
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publikationer och kan i vissa fall gå miste 
om inkomster, om sådana verk används 
inom ramen för undantag eller 
inskränkningar, t.ex. för privat kopiering 
och reprografi. I ett antal medlemsstater 
delas ersättning för användning enligt 
dessa undantag mellan upphovsmän och 
utgivare. För att beakta denna situation 
och öka säkerheten om rättsläget för alla 
berörda parter bör medlemsstaterna 
tillåtas att fastställa att, när en 
upphovsman har överlåtit eller licensierat
sina rättigheter till en utgivare eller på 
annat sätt bidrar med sitt verk till en 
publikation och det finns system för att 
ersätta den skada som orsakats av ett 
undantag eller en inskränkning, har 
utgivare rätt att göra anspråk på en andel 
av denna ersättning, medan utgivarens 
börda att styrka sitt anspråk inte bör gå 
utöver vad som krävs i det nuvarande 
systemet.

Or. en

Ändringsförslag 350
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) utgivare, inbegripet utgivare av 
presspublikationer, böcker eller 
vetenskapliga publikationer, bedriver ofta 
sin verksamhet på grundval av överlåtelse 
av upphovsrätt genom avtal eller 
lagbestämmelser. I detta sammanhang 
gör utgivare en investering i syfte att 
utnyttja de verk som ingår i deras 
publikationer och kan i vissa fall gå miste 
om inkomster, om sådana verk används 
inom ramen för undantag eller 
inskränkningar, t.ex. för privat kopiering 
och reprografi. I ett antal medlemsstater 
delas ersättning för användning enligt 

utgår
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dessa undantag mellan upphovsmän och 
utgivare. För att beakta denna situation 
och öka säkerheten om rättsläget för alla 
berörda parter bör medlemsstaterna 
tillåtas att fastställa att, när en 
upphovsman har överlåtit eller licensierat 
sina rättigheter till en utgivare eller på 
annat sätt bidrar med sitt verk till en 
publikation och det finns system för att 
ersätta den skada som orsakats av ett 
undantag eller en inskränkning, har 
utgivare rätt att göra anspråk på en andel 
av denna ersättning, medan utgivarens 
börda att styrka sitt anspråk inte bör gå 
utöver vad som krävs i det nuvarande 
systemet.

Or. en

Ändringsförslag 351
Julia Reda

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) utgivare, inbegripet utgivare av 
presspublikationer, böcker eller 
vetenskapliga publikationer, bedriver ofta 
sin verksamhet på grundval av överlåtelse 
av upphovsrätt genom avtal eller 
lagbestämmelser. I detta sammanhang 
gör utgivare en investering i syfte att 
utnyttja de verk som ingår i deras 
publikationer och kan i vissa fall gå miste 
om inkomster, om sådana verk används 
inom ramen för undantag eller 
inskränkningar, t.ex. för privat kopiering 
och reprografi. I ett antal medlemsstater 
delas ersättning för användning enligt 
dessa undantag mellan upphovsmän och 
utgivare. För att beakta denna situation 
och öka säkerheten om rättsläget för alla 
berörda parter bör medlemsstaterna 
tillåtas att fastställa att, när en 
upphovsman har överlåtit eller licensierat 

utgår
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sina rättigheter till en utgivare eller på 
annat sätt bidrar med sitt verk till en 
publikation och det finns system för att 
ersätta den skada som orsakats av ett 
undantag eller en inskränkning, har 
utgivare rätt att göra anspråk på en andel 
av denna ersättning, medan utgivarens 
börda att styrka sitt anspråk inte bör gå 
utöver vad som krävs i det nuvarande 
systemet.

Or. en

Ändringsförslag 352
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) utgivare, inbegripet utgivare av 
presspublikationer, böcker eller
vetenskapliga publikationer, bedriver ofta 
sin verksamhet på grundval av överlåtelse 
av upphovsrätt genom avtal eller 
lagbestämmelser. I detta sammanhang 
gör utgivare en investering i syfte att 
utnyttja de verk som ingår i deras 
publikationer och kan i vissa fall gå miste 
om inkomster, om sådana verk används 
inom ramen för undantag eller 
inskränkningar, t.ex. för privat kopiering 
och reprografi. I ett antal medlemsstater 
delas ersättning för användning enligt 
dessa undantag mellan upphovsmän och 
utgivare. För att beakta denna situation 
och öka säkerheten om rättsläget för alla 
berörda parter bör medlemsstaterna 
tillåtas att fastställa att, när en 
upphovsman har överlåtit eller licensierat 
sina rättigheter till en utgivare eller på 
annat sätt bidrar med sitt verk till en 
publikation och det finns system för att 
ersätta den skada som orsakats av ett 
undantag eller en inskränkning, har 
utgivare rätt att göra anspråk på en andel 

utgår
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av denna ersättning, medan utgivarens 
börda att styrka sitt anspråk inte bör gå 
utöver vad som krävs i det nuvarande 
systemet.

Or. en

Ändringsförslag 353
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) utgivare, inbegripet utgivare av 
presspublikationer, böcker eller 
vetenskapliga publikationer, bedriver ofta 
sin verksamhet på grundval av överlåtelse 
av upphovsrätt genom avtal eller 
lagbestämmelser. I detta sammanhang gör 
utgivare en investering i syfte att utnyttja 
de verk som ingår i deras publikationer och 
kan i vissa fall gå miste om inkomster, om 
sådana verk används inom ramen för 
undantag eller inskränkningar, t.ex. för 
privat kopiering och reprografi. I ett antal 
medlemsstater delas ersättning för 
användning enligt dessa undantag mellan 
upphovsmän och utgivare. För att beakta 
denna situation och öka säkerheten om 
rättsläget för alla berörda parter bör 
medlemsstaterna tillåtas att fastställa att, 
när en upphovsman har överlåtit eller 
licensierat sina rättigheter till en utgivare 
eller på annat sätt bidrar med sitt verk till 
en publikation och det finns system för att 
ersätta den skada som orsakats av ett 
undantag eller en inskränkning, har 
utgivare rätt att göra anspråk på en andel 
av denna ersättning, medan utgivarens 
börda att styrka sitt anspråk inte bör gå 
utöver vad som krävs i det nuvarande 
systemet.

(36) Utgivare, inbegripet utgivare av 
presspublikationer, böcker, musik eller 
vetenskapliga publikationer, bedriver ofta 
sin verksamhet på grundval av överlåtelse 
av upphovsrätt genom avtal eller 
lagbestämmelser. I andra fall bedriver de 
verksamhet på grundval av avtal där 
upphovsmännen beviljar rätt att göra 
anspråk på en andel av inkomsten. I detta 
sammanhang gör utgivare en investering i 
syfte att utnyttja de verk som ingår i deras 
publikationer och kan i vissa fall gå miste 
om inkomster, om sådana verk används 
inom ramen för undantag eller 
inskränkningar, t.ex. för privat kopiering 
och reprografi. I ett antal medlemsstater 
delas ersättning för användning enligt 
dessa undantag mellan upphovsmän och 
utgivare. För att beakta denna situation och 
öka säkerheten om rättsläget för alla 
berörda parter bör medlemsstaterna tillåtas 
att fastställa att, när en upphovsman har 
överlåtit, tilldelat eller licensierat sina 
rättigheter, inbegripet rätten att göra 
anspråk på en andel av inkomsten, till en 
utgivare eller på annat sätt bidrar med sitt 
verk till en publikation och det finns 
system för att ersätta den skada som 
orsakats av ett undantag eller en 
inskränkning, har utgivare rätt att göra 
anspråk på en andel av denna ersättning, 
medan utgivarens börda att styrka sitt 
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anspråk inte bör gå utöver vad som krävs i 
det nuvarande systemet.

Or. en

Ändringsförslag 354
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) utgivare, inbegripet utgivare av 
presspublikationer, böcker eller 
vetenskapliga publikationer, bedriver ofta 
sin verksamhet på grundval av överlåtelse 
av upphovsrätt genom avtal eller 
lagbestämmelser. I detta sammanhang gör 
utgivare en investering i syfte att utnyttja 
de verk som ingår i deras publikationer och 
kan i vissa fall gå miste om inkomster, om 
sådana verk används inom ramen för 
undantag eller inskränkningar, t.ex. för 
privat kopiering och reprografi. I ett antal 
medlemsstater delas ersättning för 
användning enligt dessa undantag mellan 
upphovsmän och utgivare. För att beakta 
denna situation och öka säkerheten om 
rättsläget för alla berörda parter bör 
medlemsstaterna tillåtas att fastställa att, 
när en upphovsman har överlåtit eller 
licensierat sina rättigheter till en utgivare 
eller på annat sätt bidrar med sitt verk till 
en publikation och det finns system för att 
ersätta den skada som orsakats av ett 
undantag eller en inskränkning, har 
utgivare rätt att göra anspråk på en andel 
av denna ersättning, medan utgivarens 
börda att styrka sitt anspråk inte bör gå 
utöver vad som krävs i det nuvarande 
systemet.

(36) Nyhetsbyråer, utgivare, inbegripet 
utgivare av presspublikationer, böcker eller 
vetenskapliga publikationer, bedriver ofta 
sin verksamhet på grundval av överlåtelse 
av upphovsrätt genom avtal eller 
lagbestämmelser. I detta sammanhang gör 
utgivare en investering i syfte att utnyttja 
de verk som ingår i deras publikationer och 
kan i vissa fall gå miste om inkomster, om 
sådana verk används inom ramen för 
undantag eller inskränkningar, t.ex. för 
privat kopiering och reprografi. I ett antal 
medlemsstater delas ersättning för 
användning enligt dessa undantag mellan 
upphovsmän och utgivare. För att beakta 
denna situation och öka säkerheten om 
rättsläget för alla berörda parter bör 
medlemsstaterna tillåtas att fastställa att, 
när en upphovsman har överlåtit eller 
licensierat sina rättigheter till en utgivare 
eller en nyhetsbyrå eller på annat sätt 
bidrar med sitt verk till en publikation och 
det finns system för att ersätta den skada 
som orsakats av ett undantag eller en 
inskränkning, har utgivare och 
nyhetsbyråer rätt att göra anspråk på en 
andel av denna ersättning, medan 
utgivarens börda att styrka sitt anspråk inte 
bör gå utöver vad som krävs i det 
nuvarande systemet.

Or. fr
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Ändringsförslag 355
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) utgivare, inbegripet utgivare av 
presspublikationer, böcker eller 
vetenskapliga publikationer, bedriver ofta 
sin verksamhet på grundval av överlåtelse 
av upphovsrätt genom avtal eller 
lagbestämmelser. I detta sammanhang gör 
utgivare en investering i syfte att utnyttja 
de verk som ingår i deras publikationer och 
kan i vissa fall gå miste om inkomster, om 
sådana verk används inom ramen för 
undantag eller inskränkningar, t.ex. för 
privat kopiering och reprografi. I ett antal 
medlemsstater delas ersättning för 
användning enligt dessa undantag mellan 
upphovsmän och utgivare. För att beakta 
denna situation och öka säkerheten om 
rättsläget för alla berörda parter bör 
medlemsstaterna tillåtas att fastställa att, 
när en upphovsman har överlåtit eller 
licensierat sina rättigheter till en utgivare 
eller på annat sätt bidrar med sitt verk till 
en publikation och det finns system för att 
ersätta den skada som orsakats av ett 
undantag eller en inskränkning, har 
utgivare rätt att göra anspråk på en andel 
av denna ersättning, medan utgivarens 
börda att styrka sitt anspråk inte bör gå 
utöver vad som krävs i det nuvarande 
systemet.

(36) Utgivare, inbegripet utgivare av 
presspublikationer, böcker eller 
vetenskapliga publikationer, bedriver ofta 
sin verksamhet på grundval av överlåtelse 
av upphovsrätt genom avtal eller 
lagbestämmelser. I detta sammanhang gör 
utgivare en investering i syfte att utnyttja 
de verk som ingår i deras publikationer och 
kan i vissa fall gå miste om inkomster, om 
sådana verk används inom ramen för 
undantag eller inskränkningar, t.ex. för 
privat kopiering och reprografi. I ett antal 
medlemsstater delas ersättning för 
användning enligt dessa undantag mellan 
upphovsmän och utgivare. För att beakta 
denna situation och öka säkerheten om 
rättsläget för alla berörda parter bör 
medlemsstaterna tillåtas att fastställa att, 
när en upphovsman har överlåtit eller 
licensierat sina rättigheter till en utgivare 
eller på annat sätt bidrar med sitt verk till 
en publikation och det finns system för att 
ersätta den skada som orsakats av ett 
undantag eller en inskränkning, har 
utgivare rätt att göra anspråk på en andel 
av denna ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 356
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) utgivare, inbegripet utgivare av 
presspublikationer, böcker eller
vetenskapliga publikationer, bedriver ofta 
sin verksamhet på grundval av överlåtelse 
av upphovsrätt genom avtal eller 
lagbestämmelser. I detta sammanhang gör 
utgivare en investering i syfte att utnyttja 
de verk som ingår i deras publikationer och 
kan i vissa fall gå miste om inkomster, om 
sådana verk används inom ramen för 
undantag eller inskränkningar, t.ex. för 
privat kopiering och reprografi. I ett antal 
medlemsstater delas ersättning för 
användning enligt dessa undantag mellan 
upphovsmän och utgivare. För att beakta 
denna situation och öka säkerheten om 
rättsläget för alla berörda parter bör 
medlemsstaterna tillåtas att fastställa att, 
när en upphovsman har överlåtit eller 
licensierat sina rättigheter till en utgivare 
eller på annat sätt bidrar med sitt verk till 
en publikation och det finns system för att 
ersätta den skada som orsakats av ett 
undantag eller en inskränkning, har 
utgivare rätt att göra anspråk på en andel 
av denna ersättning, medan utgivarens 
börda att styrka sitt anspråk inte bör gå 
utöver vad som krävs i det nuvarande 
systemet.

(36) Utgivare, inbegripet utgivare av 
presspublikationer, böcker, vetenskapliga 
publikationer eller musikaliska verk, 
bedriver ofta sin verksamhet på grundval 
av överlåtelse av upphovsrätt genom avtal 
eller lagbestämmelser. I detta sammanhang 
gör utgivare en investering i syfte att 
utnyttja de verk som ingår i deras 
publikationer och kan i vissa fall gå miste 
om inkomster, om sådana verk används 
inom ramen för undantag eller 
inskränkningar, t.ex. för privat kopiering 
och reprografi. I ett antal medlemsstater 
delas ersättning för användning enligt 
dessa undantag mellan upphovsmän och 
utgivare. För att beakta denna situation och 
öka säkerheten om rättsläget för alla 
berörda parter bör medlemsstaterna tillåtas 
att fastställa att, när en upphovsman har 
överlåtit eller licensierat sina rättigheter till 
en utgivare eller på annat sätt bidrar med 
sitt verk till en publikation och det finns 
system för att ersätta den skada som 
orsakats av ett undantag eller en 
inskränkning, har utgivare rätt att göra 
anspråk på en andel av denna ersättning, 
medan utgivarens börda att styrka sitt 
anspråk inte bör gå utöver vad som krävs i 
det nuvarande systemet.

Or. de

Ändringsförslag 357
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Förslag till direktiv
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) I sin dom i mål C-174/15 (VOB 
mot Stichting Leenrecht) erkände 
domstolen att utlåning av e-böcker kan 
omfattas av samma regler som utlåning 
av fysiska böcker. När medlemsstaterna 
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tillämpar begränsningen av upphovsrätt i 
artikel 6 i direktivet om uthyrning och 
utlåning kan biblioteken köpa vilken 
fysisk bok som helst på marknaden. När 
de har köpt boken kan de låna ut den utan 
begränsningar som hör samman med 
avtalsvillkor eller andra skyddsåtgärder 
som förhindrar utövandet av undantag 
och begränsningar av upphovsrätten. 
Dessa bestämmelser bör även gälla för e-
böcker.

I syfte att säkerställa att alla EU-
medborgare har tillgång till ett 
fullständigt urval av böcker och andra 
resurser bör alla medlemsstater vidare 
säkerställa att begränsningen av den 
exklusiva rätten att låna ut till 
allmänheten i artikel 6 i direktivet om 
uthyrning och utlåning görs obligatorisk.

Or. en

Ändringsförslag 358
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Frédérique Ries, António Marinho e Pinto

Förslag till direktiv
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Skyldigheten att ingå licensavtal 
bör även gälla för nyhetsaggregatorer.

Or. fr

Ändringsförslag 359
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Under de senaste åren har 
marknaden för onlineinnehåll blivit mer 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 360
Rosa Estaràs Ferragut

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 inom digital teknik 
har gett upphov till att nya affärsmodeller 
framkommit och till att internets roll 
stärkts som den viktigaste 
marknadsplatsen för distribution av och 
tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll.
Under de senaste åren har denna marknad
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. Den kreativa sektorn bidrar på 
ett betydande sätt, ekonomiskt såväl som 
kulturellt, till unionens styrka, och 
betydelsen av denna sektor erkänns sedan 
länge i unionslagstiftningen, däribland i 
direktiv 2001/29/EG, som garanterar en 
ram inom vilken utnyttjande av verk 
andra typer av skyddat material kan äga 
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rum. De svårigheter som 
rättsinnehavarna ställs inför när de avser 
att licensiera sina rättigheter till vissa 
leverantörer av onlinetjänster och att få 
ersättning för onlinedistribution av sina 
verk och sitt innehåll kan äventyra 
nämnda syfte. För att upprätthålla en hög 
skyddsnivå som gör det möjligt för de 
kreativa sektorerna att fortsätta att bidra 
kulturellt och ekonomiskt till unionen är
det nödvändigt att garantera både 
rättsinnehavare och användare av 
skyddade verk och föremål rättssäkerhet 
och att rättsinnehavare ges möjlighet att 
förhandla om upphovsrättslicenser med 
leverantörer av tjänster för 
användaruppladdat innehåll genom vilka 
nämnda innehåll distribueras.

Or. es

Motivering

Avsikten är att närmare förklara sammanhanget och behovet av bestämmelser som syftar till 
att ge en lämplig rättslig ram för licensavtal mellan rättsinnehavare och UUC-tjänster för 
användning av upphovsrättsskyddat innehåll.

Ändringsförslag 361
Luis de Grandes Pascual

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 

(37) Utvecklingen av digital teknik har 
lett till framväxt av nya affärsmodeller 
och stärkt internets roll som den viktigaste 
marknadsplatsen för distribution av och 
tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll.
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 
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för detta. 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.
Den kreativa sektorn bidrar stort till 
unionens styrka, både ekonomiskt och 
kulturellt, och denna sektors betydelse har 
sedan länge erkänts i 
unionslagstiftningen, inbegripet direktiv 
2001/29/EG som syftar till att skapa ett 
regelverk för användning av verk och 
andra skyddade alster. Rättsinnehavarnas 
svårigheter att licensiera sina rättigheter 
till vissa onlinetjänster och att få 
ersättning för onlinedistribution av sina 
verk och alster riskerar att undergräva 
detta syfte. För att upprätthålla en hög 
skyddsnivå som gör det möjligt för de 
kreativa sektorerna att fortsätta bidra 
kulturellt och ekonomiskt till unionen är 
det nödvändigt att säkerställa att både 
rättsinnehavare och användare av 
skyddade verk och alster erbjuds 
rättssäkerhet, och att rättsinnehavare ges 
möjlighet att förhandla om 
upphovsrättslicenser med tjänster för 
användaruppladdat innehåll som 
distribuerar deras innehåll.

Or. en

Motivering

Detta avser att mer utförligt förklara sammanhanget och behovet av bestämmelser som syftar 
till att tillhandahålla lämplig lagstiftning för utfärdande av licenser mellan rättsinnehavare 
och tjänster för användaruppladdat innehåll för användning av upphovsrättsligt skyddat 
innehåll.

Ändringsförslag 362
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Förslag till direktiv
Skäl 37
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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) 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. Denna värdeöverföring 
undergräver följaktligen 
onlinemarknadens effektivitet, snedvrider 
konkurrensen och minskar värdet överlag 
för kulturellt innehåll online. Den 
begränsar också konsumenternas tillgång 
till nya och innovativa, legitima tjänster 
på EU:s digitala inre marknad och 
äventyrar kulturella och kreativa 
branscher.

Or. en

Ändringsförslag 363
Daniel Buda

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 

(37) Den digitala teknikens utveckling 
har lett till framväxt av nya 
affärsmodeller och har stärkt internets 
roll som den viktigaste marknadsplatsen 
för distribution av och tillgång till 
upphovsrättsskyddat innehåll. Under de 
senaste åren har denna marknad 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 
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för detta. 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.

Or. ro

Ändringsförslag 364
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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) 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 
innebär att onlinetjänster ofta gör vinst på 
innehåll som de själva inte är 
upphovsmän till, samtidigt som vinsten 
inte alltid delas rättvist med respektive 
upphovsmän. 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.

Or. de

Ändringsförslag 365
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Förslag till direktiv
Skäl 37
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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) Med åren har onlinetjänster som ger 
användarna möjlighet att ladda upp verk 
och tillgängliggöra dem för allmänheten
blomstrat och blivit viktiga källor till 
tillgång till innehåll på nätet och till 
kreativitet. Samtidigt har också 
utmaningar skapats, när skyddat innehåll 
laddas upp utan föregående tillstånd från 
rättsinnehavarna.

Or. en

Ändringsförslag 366
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

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) 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, vilket 
tillåter mångfald och att nytt innehåll 
skapas, samtidigt som det främjar ökade 
intäkter för den kreativa sektorn i den 
digitala miljön.

Or. en

Ändringsförslag 367
Antanas Guoga, Eva Maydell
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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) Särskilt 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 viktiga källor till enkel
tillgång till innehåll på nätet, men det har 
också skapat utmaningar när 
upphovsrättsskyddat innehåll laddas upp 
utan föregående tillstånd från 
rättsinnehavarna.

Or. en

Ändringsförslag 368
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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) Under de senaste åren har 
marknaden för onlineinnehåll blivit mer 
komplex. Aktiva onlinetjänster som ger 
tillgång till upphovsrättsskyddat digitalt
innehåll som laddas upp av användarna 
utan rättighetsinnehavarnas deltagande har 
blomstrat och blivit den viktigaste källan 
till tillgång till upphovsrättsskyddat
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.

Or. en
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Ändringsförslag 369
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

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) Under de senaste åren har 
marknaden för onlineinnehåll blivit mer 
komplex. Onlinetjänster som upplåter
upphovsrättsskyddat innehåll som laddas 
upp av användarna utan 
rättighetsinnehavarnas deltagande har 
blomstrat och blivit viktiga källor till 
tillgång till innehåll på nätet, vilket tillåter 
mångfald och gör innehåll lättillgängligt, 
men också skapar utmaningar när 
upphovsrättsskyddat innehåll laddas upp 
utan föregående tillstånd från 
rättsinnehavarna.

Or. en

Ändringsförslag 370
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Christian Ehler, Robert Rochefort, Bogdan Brunon 
Wenta, Tadeusz Zwiefka, Jean-Marie Cavada, Angelika Niebler, Pervenche Berès, 
Milan Zver, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Giorgos Grammatikakis, Sylvie 
Guillaume, Luigi Morgano, Constance Le Grip, Mady Delvaux

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Trots att konsumtionen av kreativt 
innehåll i dag är större än någonsin, 
inom tjänster såsom plattformar för 
användaruppladdat innehåll och tjänster 
för sammanställning av innehåll, vilket 
ger avsevärda vinster, har inte intäkterna 
för de kreativa sektorerna ökat på ett sätt 
som motsvarar denna 
konsumtionsökning. Värdet för kulturella 
och kreativa verk har förskjutits från 
upphovsmännen, konstnärerna, 
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producenterna och andra rättsinnehavare 
och lett till ett ohållbart ”värdegap”. 
Denna värdeöverföring som har uppstått 
på grund av den oklarhet som råder kring 
statusen för dessa onlinetjänster enligt 
upphovsrätten och e-
handelslagstiftningen undergräver 
onlinemarknadens effektivitet, snedvrider 
konkurrensen och minskar värdet överlag 
för kulturellt innehåll online. Den 
begränsar också konsumenternas tillgång 
till nya och innovativa, legitima tjänster 
på EU:s digitala inre marknad och 
äventyrar kulturella och kreativa 
branscher som skapar många 
arbetstillfällen och mycket tillväxt för 
EU:s ekonomi, vilket betonas i 
Europaparlamentets resolution av den 13 
december 2016 om en enhetlig EU-politik 
för den kulturella och kreativa sektorn 
(2016/2072(INI)).

Or. en

Ändringsförslag 371
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Den kreativa sektorn bidrar stort 
till att stärka unionen, både ekonomiskt 
och kulturellt, och denna sektors 
betydelse har sedan länge erkänts i EU-
lagstiftningen, inbegripet direktiv 
2001/29/EG som syftar till att skapa en 
rättslig ram för utnyttjande av verk och 
andra skyddade alster. Rättsinnehavare 
ställs ofta inför svårigheter med att 
licensiera sina rättigheter till vissa 
onlineleverantörer och med att säkra 
ersättning för onlinedistribution av sina 
verk, med risk för att deras verksamhet 
kan undergrävas. För att upprätthålla en 
hög skyddsnivå som gör det möjligt för de 
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kreativa sektorerna att fortsätta att bidra 
kulturellt och ekonomiskt till unionen är 
det nödvändigt att säkerställa att både 
rättsinnehavare och användare av 
skyddade verk och alster erbjuds rättslig 
säkerhet, och att rättsinnehavare ges 
möjlighet att förhandla om 
upphovsrättslicenser med tjänster för 
användaruppladdat innehåll som 
distribuerar deras innehåll.

Or. ro

Ändringsförslag 372
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Den kreativa sektorn bidrar stort 
till unionens styrka, både ekonomiskt och 
kulturellt, och denna sektors betydelse har 
sedan länge erkänts i EU-lagstiftningen, 
inbegripet direktiv 2001/29/EG som syftar 
till att skapa ett regelverk för användning 
av verk eller andra skyddade alster. 
Rättsinnehavarnas svårigheter att 
licensiera sina rättigheter till vissa 
onlinetjänster och att få ersättning för 
onlinedistribution av sina verk eller andra 
alster riskerar att undergräva detta syfte. 
För att upprätthålla en hög skyddsnivå 
som gör det möjligt för de kreativa 
sektorerna att fortsätta bidra kulturellt 
och ekonomiskt till unionen är det 
nödvändigt att säkerställa att både 
rättsinnehavare och användare av 
skyddade verk eller andra alster erbjuds 
rättssäkerhet, och att rättsinnehavare ges 
möjlighet att förhandla om 
upphovsrättslicenser med tjänster för 
användaruppladdat innehåll som 
distribuerar deras innehåll.

Or. en
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Ändringsförslag 373
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Användaruppladdade 
innehållstjänster lockar användare och 
skapar ett ekonomiskt värde genom att ge 
tillgång till skyddade verk eller andra 
skyddade alster, ofta med optimerad 
presentation, organisation och 
marknadsföring. Detta innebär att dessa 
tjänster konkurrerar direkt med 
innehållsleverantörer som omfattas av en 
licens avseende samma användare och 
fördelar. Till skillnad från de tjänster som 
omfattas av en licens betalar de 
användaruppladdade tjänsterna dock 
ingen ersättning, eller en mycket låg 
ersättning, till upphovsmännen till de verk 
som de grundar sin affärsmodell på, vilket 
innebär att de på ett otillbörligt sätt stöder 
sig på bestämmelserna om principerna om 
integritetsskydd i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/31/EG.

Or. es

Ändringsförslag 374
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) I dag konsumeras mer kreativt 
innehåll än någonsin. Detta sker till 
största del genom plattformstjänster där 
innehåll laddas upp av användarna eller 
genom tjänster för innehållsaggregation. 
Samtidigt har inkomsterna för de kreativa 



PE603.010v03-00 72/143 AM\1123345SV.docx

SV

branscherna inte tillnärmelsevis ökat i 
samma grad. Detta har skapat ett så kallat 
”värdegap” där plattformstjänsterna 
behåller det värde som skapas av de 
kulturella och kreativa verken, vilket 
innebär att upphovsmännen förbigås. 
Värdeöverföringen har skapat en 
ineffektiv och orättvis marknad, samt 
utgör på lång sikt ett hot mot en sund 
kreativ sektor inom unionen och mot den 
digitala inre marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 375
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, Frédérique Ries, Christian 
Ehler, António Marinho e Pinto

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Man bör tydligt ta hänsyn till att 
systemet med undantag från ansvar inte 
gäller för tjänster som spelar en aktiv roll 
i uppladdning av verk och andra alster 
som är skyddade gentemot allmänheten. 
Följaktligen omfattas de UUC-tjänster 
som bedriver överföring till allmänheten 
genom sin oundgängliga insats vid 
överföringen till allmänheten och som 
inleds av personer som laddar upp 
innehåll inte av direktiv 2000/31/EG, då 
det rör sig om upphovsrätten, utan är, i 
likhet med leverantörer av digitalt 
innehåll, således föremål för 
bestämmelserna i direktiv 2001/29/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 376
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Christian Ehler, Robert Rochefort, Bogdan Brunon 
Wenta, Tadeusz Zwiefka, Jean-Marie Cavada, Angelika Niebler, Pervenche Berès, 
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Milan Zver, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Giorgos Grammatikakis, Sylvie 
Guillaume, Luigi Morgano, Constance Le Grip, Mady Delvaux

Förslag till direktiv
Skäl 37b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37b) Digitala plattformar är ett sätt att 
skapa bredare tillgång till kulturella och 
kreativa verk och erbjuder goda 
möjligheter för den kulturella och 
kreativa sektorn att utveckla nya 
affärsmodeller. Hänsyn bör tas till hur 
denna process kan fungera med större 
rättssäkerhet, rättvisa och respekt för 
rättsinnehavare. Det är nödvändigt med 
transparens och att säkerställa likvärdiga 
förutsättningar och i detta hänseende är 
det nödvändigt med skydd för 
rättsinnehavarna inom ramen för 
upphovs- och immaterialrätten för att 
säkerställa att värden erkänns och 
innovation, kreativitet och investeringar 
stimuleras, i syfte att garantera en 
framgångsrik digital inre marknad som 
erbjuder kulturella och kreativa verk av 
alla olika slag och kvaliteter.

Or. en

Ändringsförslag 377
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 37b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37b) Digitala plattformar är ett sätt att 
skapa bredare tillgång till kulturella och 
kreativa verk. De erbjuder mycket goda 
möjligheter för den kulturella och 
kreativa sektorn att utveckla nya 
affärsmodeller. Därför bör det undersökas 
hur denna process kan fungera med mer 
rättssäkerhet och respekt för 
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rättsinnehavarna. Det är av största vikt att 
säkerställa transparens och lika villkor. 
Det är nödvändigt att inom ramen för 
upphovs- och immaterialrätten skydda 
rättsinnehavarna för att värden ska 
erkännas och innovation, kreativitet, 
investeringar och innehållsproduktion ska 
stimuleras.

Or. de

Ändringsförslag 378
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Skäl 37b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37b) Denna värdeöverföring försvagar 
onlinemarknadens effektivitet, snedvrider 
konkurrensen och minskar värdet överlag 
för kulturellt innehåll online. Den 
minskar även konsumenternas 
valmöjligheter vad gäller nya och legitima 
innovativa tjänster på den europeiska 
digitala inre marknaden, genom att 
äventyra de kulturella och kreativa 
näringarna som bidrar väsentligt till att 
skapa arbete och tillväxt, såsom 
underströks i Europaparlamentets 
resolution av den 13 december 2016 om 
en enhetlig EU-politik för den kulturella 
och kreativa sektorn (2016/2072(INI)).

Or. es

Ändringsförslag 379
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Christian Ehler, Robert Rochefort, Bogdan Brunon 
Wenta, Tadeusz Zwiefka, Jean-Marie Cavada, Angelika Niebler, Pervenche Berès, 
Milan Zver, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Giorgos Grammatikakis, Sylvie 
Guillaume, Luigi Morgano, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Skäl 37c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37c) Detta är anledningen till att 
undantag från ansvar endast får omfatta 
leverantörer av onlinetjänster som 
verkligen är neutrala och passiva och inte 
tjänster som spelar en aktiv roll vid 
distribution, reklam och 
kommersialisering på upphovsmännens 
bekostnad.

Or. en

Ändringsförslag 380
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

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

Ändringsförslag 381
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
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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 
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

Ändringsförslag 382
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

utgår
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rådets direktiv 2000/31/EG34.

_________________

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

Ändringsförslag 383
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

_________________

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

Ändringsförslag 384
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Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 
ett mångfaldigande samt en överföring till 
allmänheten inbegripet ett 
tillgängliggörande vars process inleddes 
med användares uppladdning av skyddade 
verk och andra alster, är de skyldiga att 
ingå licensavtal med rättsinnehavare som 
begär detta avseende rätten till
mångfaldigande och överföring till 
allmänheten, såvida de inte är berättigade 
till undantaget från ansvar enligt artikel 14 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG34.
Vad gäller det undantag från ansvar som 
föreskrivs i artikel 14 är det nödvändigt 
att kontrollera om tjänsteleverantören 
spelar en aktiv roll, bl.a. genom att i 
urvals-, kategoriserings- eller 
aggregationssyfte optimera skyddat 
innehåll som laddas upp eller genom att 
se till att detta marknadsförs eller 
rekommenderas, oavsett vilken typ av 
medel som används för dessa ändamål. 
När en tjänsteleverantör spelar en aktiv 
roll kan denne inte vara berättigad till det 
undantag från ansvar som föreskrivs i 
artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.
Förutom om de handlar inom ramen för 
sin yrkesutövning faller 
tjänsteanvändares ansvar för handlingar 
som omfattas av upphovsrätt under de 
licensavtal som rättsinnehavarna ingått 
med tjänsteleverantörerna.

_________________ _________________

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
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rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden, 
EGT L 178, 1.7.2000, s. 1–16.

rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden, 
EGT L 178, 17.7.2000, s. 1–16.

Or. fr

Ändringsförslag 385
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Vid tillhandahållande av en av 
informationssamhällets tjänster som består 
av lagring av information som 
tillhandahålls av en mottagare av 
tjänsten, och där leverantörer av tjänsten 
ger användarna möjlighet att ladda upp 
verk på ett sådant sätt att dessa blir 
tillgängliga för allmänheten och 
leverantören genom ett meddelande från 
rättsinnehavaren får kännedom om att ett
verk används på ett otillåtet sätt samt 
omfattas av upphovsrätt och närstående 
rättigheter, är leverantörerna skyldiga att 
ta bort detta innehåll för att vara
berättigade till undantag från ansvar enligt 
artikel 14 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG. Det ligger dock i 
samtliga berörda parters intresse att 
innehållet får ligga kvar på nätet. 
Rättsinnehavarna och 
tjänsteleverantörerna bör därför kunna 
upprätta licensavtal med rimliga och 
skäliga villkor för att detta ska vara 
möjligt.
För att det ska kunna säkerställas att 
anmälningar om verk som omfattas av 
upphovsrätt och liknande rättigheter är 
giltiga bör rättsinnehavarna förse 
tjänsteleverantörerna med tydlig 
identifiering av både det aktuella verket 
och av det innehåll som de anser bryter 
mot upphovsrätten, liksom exakt var detta 
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innehåll ligger. För att förhindra att 
anmälningar missbrukas eller används 
felaktigt och för att skydda informations-
och yttrandefriheten samt 
inskränkningarna och undantagen i 
upphovsrättslagstiftningen bör 
användarna ha tillgång till prövnings-
och klagomålsmekanismer.

_________________

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

Ändringsförslag 386
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

När leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar information som 
tillhandahålls av en mottagare av tjänsten 
frivilligt ingår licensavtal med 
rättsinnehavare tas ofta inte tillräcklig 
hänsyn till användarnas grundläggande 
rätt till integritet och yttrande- och 
informationsfrihet, och deras möjlighet 
att hävda sin användningsrätt enligt ett 
undantag eller en inskränkning begränsas 
ofta orättmätigt genom de åtgärder som 
vidtas i enlighet med licensavtalen. För att 
rätta till denna situation och för att ge 
rättssäkerhet till de användare som utövar 
användningsrätt enligt ett undantag eller 
en inskränkning som föreskrivs i nationell 
lagstiftning i det land där användningen 
sker måste en rättslig ram som reglerar 
dessa licensavtal inrättas. För att skydda 
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grundläggande rättigheter och förbättra 
rättssäkerheten för alla berörda parter 
med hänsyn till Europeiska unionens 
domstols rättspraxis får inte avtalen 
mellan rättsinnehavarna och 
leverantörerna av informationssamhällets 
tjänster ålägga leverantörerna av 
informationssamhällets tjänster någon 
allmän skyldighet att övervaka den 
information som de överför eller lagrar, 
inte heller någon allmän skyldighet att 
aktivt söka efter fakta eller 
omständigheter som tyder på brottslig 
verksamhet. 34.

_________________ _________________

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.

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, 17.7.2000, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 387
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Leverantörer av informationssamhällets 
tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång 
till upphovsrättsskyddade verk eller andra 
alster som laddats upp av användarna och 
begränsar sig därmed inte till att enbart 
tillhandahålla fysiska faciliteter, utan utför 
en överföring till allmänheten som tar sin 
början i att användarna laddar upp 
nämnda verk och andra skyddade alster. 
Nämnda tjänsteleverantörer är skyldiga 
att ingå licensavtal med rättsinnehavare 
avseende rätten till överföring till 
allmänheten och till mångfaldigande, 
såvida de inte är berättigade till undantag 
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från ansvar enligt artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG34. För att tillhandahålla de 
enskilda användarna rättssäkerhet måste 
de licenser som beviljats nämnda 
tjänsteleverantörer täcka deras 
användares relevanta handlingar, 
förutsatt att dessa inte handlar inom 
ramen för sin yrkesutövning.

_________________ _________________

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.

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, 17.7.2000, s. 1.

Or. es

Motivering

Genom UUC-plattformar utförs överföring till allmänheten via delaktighet i den överföring 
till allmänheten som användarna genomför. Ordalydelsen bör förtydligas för att undvika att 
principerna om integritetsskydd tillämpas på UUC-plattformar som spelar en aktiv roll vid 
tillgängliggörandet för allmänheten av verk i enlighet med en korrekt tolkning av e-
handelsdirektivet. Den licens som beviljas plattformen omfattar användarnas uppladdningar, 
i syfte att garantera största möjliga rättssäkerhet, såvida dessa inte har ett yrkesmässigt 
ändamål.

Ändringsförslag 388
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Theresa Griffin, Giorgos 
Grammatikakis, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Silvia Costa

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

Leverantörer av informationssamhällets 
tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång 
till upphovsrättsskyddade verk eller andra 
alster som laddats upp av användarna, och 
går därmed längre än att enbart 
tillhandahålla fysiska faciliteter och agerar 
mellanhand i den överföring till 
allmänheten som inletts av att deras 
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rättsinnehavare, såvida de inte är 
berättigade till undantag från ansvar enligt 
artikel 14 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG34.

användare laddat upp sådana verk och 
andra alster. Dessa tjänsteleverantörer är 
därför skyldiga att ingå licensavtal med 
rättsinnehavare både för överföringen till 
allmänheten och för rätten till 
mångfaldigande, eftersom de i båda 
handlingarna spelar en oumbärlig roll, 
såvida de inte är berättigade till undantag 
från ansvar enligt artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG34. För att användarna ska få 
rättssäkerhet ska det tillstånd som beviljas 
dessa tjänsteleverantörer även gälla 
användarnas ansvar för berörda 
upphovsrättsrelaterade handlingar, om 
användaren agerar i icke-kommersiellt 
syfte.

_________________ _________________

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.

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, 17.7.2000, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 389
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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 och ett 
mångfaldigande, är de skyldiga att ingå 
licensavtal med rättsinnehavare för att 
skydda deras legitima intressen, såvida de 
inte är berättigade till undantaget från 
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direktiv 2000/31/EG34. ansvar enligt artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG34. Detta undantag från 
ansvar kan dock endast gälla för helt 
neutrala och passiva leverantörer av 
onlinetjänster, såsom fastställs i e-
handelsdirektivet och i EU-domstolens 
rättspraxis, och inte för tjänster som 
spelar en aktiv roll vid distribution, 
marknadsföring och utnyttjande av 
innehåll på upphovsmännens bekostnad.

_________________ _________________

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.

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, 17.7.2000, s. 1.

Or. de

Ändringsförslag 390
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Josef 
Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

När leverantörer av informationssamhällets 
tjänster lagrar och ger tillgång till 
allmänna upphovsrättsliga verk som 
laddats upp av användarna bör de ingå
avtal med rättsinnehavare som säkerställer 
skälig ersättning till upphovsmän, såvida 
de inte är berättigade till undantag från 
ansvar enligt artiklarna 12, 13, 14 och 15 i 
direktiv 2000/31/EG.
Sådana avtal bör utformas med hänsyn 
till upphovsmäns, utövande konstnärers, 
samtliga slutanvändares och 
informationssamhällets tjänsters 
intressen.
För att undvika flerfaldig licensiering för 
användning av ett och samma verk till en 
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och samma leverantör av 
informationssamhällets tjänster, vilket 
skulle leda till en fragmentering av den 
digitala inre marknaden, bör 
rättsinnehavare erbjuda ett enda avtal 
eller en enda licens för de berörda 
upphovsrättsliga verken och en 
Europaomfattande licens för användning 
av deras verk i enlighet med detta skäl.

_________________

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

Ändringsförslag 391
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

När leverantörer av informationssamhällets 
tjänster lagrar, katalogiserar och 
klassificerar 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 eller ett 
tillgängliggörande för allmänheten 
beroende på det enskilda fallet, är de 
skyldiga att ingå licensavtal med 
rättsinnehavare eller förhindra obehörig 
tillgång till upphovsrättsskyddade verk 
eller andra alster som tillhandahålls av 
dem, såvida de inte är berättigade till 
undantag från ansvar enligt artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG34.

_________________
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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. ro

Ändringsförslag 392
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och ger allmänheten 
tillgång till upphovsrättsskyddade verk 
eller andra alster som laddats upp av 
användarna går längre än att enbart 
tillhandahålla fysiska faciliteter och agerar 
mellanhand i den överföring till 
allmänheten som inletts av att deras 
användare laddat upp sådana verk och 
andra alster. Dessa tjänsteleverantörer är 
därför skyldiga att ingå licensavtal med 
rättsinnehavare både för överföringen till 
allmänheten och för rätten till 
mångfaldigande, eftersom de i båda 
handlingarna spelar en oumbärlig roll, 
såvida de inte är berättigade till undantag 
från ansvar enligt artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG34.

_________________ _________________

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.

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, 17.7.2000, s. 1.

Or. en
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Motivering

Eftersom tjänster för användaruppladdat innehåll utför en överföring till allmänheten genom 
att agera i form av oumbärlig mellanhand i den överföring som inleds av att användarna 
laddar upp innehåll, måste formuleringen förtydligas för att säkerställa att systemet för 
undantag från ansvar inte omfattar tjänster som spelar en aktiv roll i att tillgängliggöra verk 
och andra alster för allmänheten. Sådana tjänster omfattas inte av direktiv 2000/31/EG för 
upphovsrättsliga ändamål, däremot är de föremål för bestämmelserna i direktiv 2001/29/EG 
såsom alla tjänsteleverantörer av digitalt innehåll.

Ändringsförslag 393
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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

_________________ _________________

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.

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, 17.7.2000, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 394
Stefano Maullu
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Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

När leverantörer av informationssamhällets 
tjänster, oavsett vilka hjälpmedel som 
använts för ändamålet, medverkar till att 
allmänheten får tillgång till verk som 
laddats upp av användare och denna 
verksamhet inte är av rent teknisk, 
automatisk och passiv natur är de skyldiga 
att ingå licensavtal med rättsinnehavare,
Förbehåll ska dock göras för utnyttjande 
av verken inom ramen för undantag från 
eller begränsning av upphovsrätt och för 
utnyttjande av originalinnehåll som 
skapats av användarna.

_________________

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. it

Ändringsförslag 395
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

När leverantörer av informationssamhällets 
tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång 
till upphovsrättsskyddade verk eller andra 
alster som laddats upp av användarna bör 
de med rättsinnehavarna ingå licensavtal 
som säkerställer skälig ersättning, såvida 
de inte är berättigade till undantag från 
ansvar enligt artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG34.
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artikel 14 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG34.

_________________ _________________

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.

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, 17.7.2000, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 396
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 och/eller ett 
mångfaldigande, är de skyldiga att ingå 
licensavtal med rättsinnehavare som 
efterfrågar detta, såvida de inte är 
berättigade till undantag från ansvar enligt 
artikel 14 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG34.

_________________ _________________

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.

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, 17.7.2000, s. 1.

Or. en
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Ändringsförslag 397
Luis de Grandes Pascual

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 eller ett tillgängliggörande
till allmänheten, beroende på vad som är 
tillämpligt, 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.

_________________ _________________

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.

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, 17.7.2000, s. 1.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att tydliggöra att också tjänster för användaruppladdat innehåll kan falla 
inom ramen för rätten till ”ett tillgängliggörande till allmänheten”, eftersom denna rättighet 
omfattar distribution eller strömning på begäran genom tjänster för användaruppladdat 
innehåll för vissa rättsinnehavare såsom producenter och utövande konstnärer. Det bör även 
tydliggöras att tjänsteleverantörer måste införa teknik om sådan finns, det vill säga 
tjänsteleverantörer är inte skyldiga att investera i att utveckla sin egen teknik.

Ändringsförslag 398
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När leverantörer av informationssamhällets 
tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång 
till upphovsrättsskyddade verk eller andra 
alster som laddats upp av användarna, och 
därmed gör mer 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 undantaget från 
ansvar enligt artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG34.

När leverantörer av informationssamhällets 
tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång 
till upphovsrättsskyddade verk eller andra 
alster som laddats upp av användarna, och 
därmed gör mer än att enbart tillhandahålla 
fysiska faciliteter och utför en överföring 
till allmänheten eller ett tillgängliggörande 
för densamma beroende på det enskilda 
fallet, är de skyldiga att ingå licensavtal 
med rättsinnehavare, såvida de inte är 
berättigade till undantaget från ansvar 
enligt artikel 14 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/31/EG34.

_________________ _________________

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.

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, 17.7.2000, s. 1.

Or. es

Ändringsförslag 399
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

När leverantörer av informationssamhällets 
tjänster deltar aktivt i att till allmänheten
tillgängliggöra, marknadsföra och 
förmedla upphovsrättsskyddat digitalt 
innehåll 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.
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_________________ _________________

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.

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, 17.7.2000, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 400
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

När leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och ger allmänheten 
tillgång till upphovsrättsskyddade verk 
eller andra alster som laddats upp av 
användarna 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/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

Ändringsförslag 401
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Förslag till direktiv
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Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 402
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 403
Antanas Guoga, Eva Maydell

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

utgår
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medel som används för ändamålet.

Or. en

Ändringsförslag 404
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 405
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 406
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva
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Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Vad gäller tillämpningen av artikel 14 i 
direktiv 2000/31/EG är det nödvändigt att 
kontrollera om tjänsteleverantören kan 
anses ha en aktiv roll. Det kan röra sig om 
en aktiv roll bland annat om
presentationen av de uppladdade verken 
eller andra alstren optimeras eller 
marknadsförs genom tjänsten, oavsett 
vilken typ av medel som används för 
ändamålet. De tjänsteleverantörer som 
spelar en sådan aktiv roll har inte rätt att 
undantas från ansvar enligt ovan nämnda 
artikel 14.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att bestämmelsen avser två slags handlingar, nämligen att ”lagra” och 
”ge tillgång till”, vilka motsvaras av två rättigheter med upphovsrättslig relevans, nämligen 
”rätt till mångfaldigande” respektive ”rätt att överföra till allmänheten”. Därför bör båda 
handlingar nämnas, eftersom båda delar måste licensieras om tjänsten spelar en aktiv roll.

Ändringsförslag 407
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Theresa Griffin, Giorgos 
Grammatikakis, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Silvia Costa

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Vad gäller tillämpningen av artikel 14 i 
direktiv 2000/31/EG, såvida det inte har 
fastställts att tjänsteleverantörens roll 
endast är av passivt slag, skulle
tjänsteleverantören inte vara berättigad till 
undantag från ansvar enligt artikel 14 i 
direktiv 2000/31/EG, samtidigt som den 
skulle anses spela en aktiv roll. Det kan 
röra sig om en aktiv roll bland annat om
presentationen av de uppladdade verken 
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eller andra alstren optimeras eller 
marknadsförs genom tjänsten, oavsett 
vilken typ av medel som används för 
ändamålet. En tjänsteleverantör kan anses 
vara aktiv även om den inte har något 
redaktionellt ansvar över det innehåll som 
tillgängliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 408
Stefano Maullu

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Beträffande tillämpligheten av 
ansvarssystemet enligt artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG är det nödvändigt att 
kontrollera om tjänsteleverantören spelar 
en aktiv roll, bl.a. genom att optimera 
presentationen av de uppladdade verken 
eller andra alstren, marknadsföra eller dra 
ekonomisk nytta av dem, oavsett vilken 
typ av medel som används för ändamålet, 
inbegripet automatiserade processer.
Tjänsteleverantören kan inte åberopa den 
omständigheten att han eller hon inte har 
tagit aktiv del i enskilda verk eller andra 
alster ifall han eller hon har tagit aktiv 
del när det gäller tjänstens allmänna 
funktion.

Or. it

Ändringsförslag 409
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Vad gäller artikel 14 i direktiv 2000/31/EG
och det undantag från ansvar som anges i 
den artikeln 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.
I sådana fall bör leverantören inte längre 
anses enbart upplåta 
upphovsrättsskyddade verk eller andra 
alster som laddats upp av användarna, 
och inte vara berättigad till undantag från 
ansvar, utan omfattas av bestämmelserna 
i direktiv 2001/29/EG såsom alla 
tjänsteleverantörer av digitalt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 410
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Vad gäller tillämpningen av artikel 14 i 
direktiv 2000/31/EG är det nödvändigt att 
kontrollera om tjänsteleverantörens roll är 
av aktivt slag. Det vill säga en aktiv roll 
som bl.a. inbegriper optimering för 
presentationsändamål för tjänsten 
avseende de uppladdade verken eller andra 
alstren eller marknadsföring av dem, 
oavsett vilken typ av medel som används 
för ändamålet. I det fallet kan 
tjänsteleverantören inte åberopa det 
undantag från ansvar som anges i artikel 
14.

Or. es
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Ändringsförslag 411
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Vad gäller artikel 14 är det nödvändigt att 
kontrollera om tjänsteleverantören har 
spelat en aktiv roll med kännedom om det 
upphovsrättsskyddade digitala innehållet i 
fråga, 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.

Or. en

Ändringsförslag 412
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Vad gäller artikel 14 i direktiv 2000/31/EG
är det nödvändigt att kontrollera om 
tjänsteleverantören spelar en aktiv roll, 
bl.a. genom att optimera presentationen av 
det innehåll som tillhandahålls genom 
tjänsten eller genom att marknadsföra 
detta innehåll, oavsett vilken typ av medel 
som används för ändamålet.

Or. en

Ändringsförslag 413
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 3
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 414
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 415
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Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 416
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 417
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

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 
bör leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och tillgängliggör för 
allmänheten betydande 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, som har rätt till undantaget från 
ansvar i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG,
lagrar och ger allmänheten tillgång till 
betydande mängder upphovsrättsligt 
skyddade verk eller andra alster som 
laddats upp av användarna.

Or. en

Ändringsförslag 418
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Sirpa Pietikäinen

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 

För att säkerställa att licensavtal fungerar 
bör leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och tillgängliggör för 
allmänheten 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. 
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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.

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. Sådana licensavtal 
bör även omfatta det innehåll som har 
laddats upp av användarna av dessa 
tjänster och deras ansvar, inbegripet när 
de utför ett mångfaldigande och/eller en 
överföring till allmänheten, såvida de 
agerar i icke-yrkesmässigt syfte.

Or. en

Motivering

Detta bör vara ett nytt skäl 38a.

Ändringsförslag 419
Rosa Estaràs Ferragut

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 
eller för att se till att innehållstjänster som 
inte omfattas av sådana avtal 
tillgängliggörs bör leverantörer av 
informationssamhällets tjänster som lagrar 
och tillgängliggör för allmänheten en 
betydande mängd 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 som överensstämmer med den 
dominerande tekniken och bästa tänkbara 
affärsmetoder, förutsatt att sådan teknik 
finns. Denna skyldighet bör även gälla när 
leverantörer av informationssamhällets 
tjänster har rätt till undantaget från ansvar i 
artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.

Or. es
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Motivering

Det måste förtydligas att handlingar som avser UUC-tjänster också kan omfattas av rätten att 
”tillgängliggöra för allmänheten”, eftersom det är denna rättighet som tillämpas på 
distribution utifrån beställning eller överföring via UUC-tjänster för vissa rättsinnehavare 
såsom producenter och utövande konstnärer. Det bör även förtydligas att tjänsteleverantörer 
är tvungna att införa teknik i händelse av att sådan finns, vilket innebär att 
tjänsteleverantörerna inte är skyldiga att investera i utveckling av sin egen teknik.

Ändringsförslag 420
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

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 
bör leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och tillgängliggör 
betydande mängder upphovsrättsligt 
skyddade verk eller andra alster som 
laddats upp av användarna och utför en 
överföring till allmänheten vidta lämpliga 
och proportionella åtgärder för att 
säkerställa skyddet för verk eller andra 
alster, t.ex. genom införande av effektiv 
teknik. Dessa åtgärder bör inte avkräva 
identiteten av enskilda användare som 
laddar upp innehåll, i syfte att skydda 
deras integritet. Åtgärderna bör dessutom 
begränsas till att förhindra tillgång till 
särskilt identifierade och korrekt anmälda 
verk, och bör inte leda till någon allmän 
skyldighet att övervaka det innehåll som 
laddats upp av användarna.

Or. en

Ändringsförslag 421
Antanas Guoga

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 3
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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 
bör leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och tillgängliggör för 
allmänheten 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.

Or. en

Ändringsförslag 422
Luis de Grandes Pascual

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 
eller för att förhindra tillgång inom 
ramen för sina tjänster till innehåll som 
inte omfattas av sådana avtal 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 som är förenlig med allmänt 
utbredd teknik och bästa praxis inom 
branschen, förutsatt att sådan teknik 
finns. Denna skyldighet bör även gälla när 
leverantörer av informationssamhällets 
tjänster har rätt till undantaget från ansvar i 
artikel 14 i direktiv 2000/31/EG.
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Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att tydliggöra att också tjänster för användaruppladdat innehåll kan falla 
inom ramen för rätten till ”ett tillgängliggörande till allmänheten”, eftersom denna rättighet 
omfattar distribution eller strömning på begäran genom tjänster för användaruppladdat 
innehåll för vissa rättsinnehavare såsom producenter och utövande konstnärer. Det bör även 
tydliggöras att tjänsteleverantörer måste införa teknik om sådan finns, det vill säga 
tjänsteleverantörer är inte skyldiga att investera i att utveckla sin egen teknik.

Ändringsförslag 423
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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 
bör leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som aktivt tillgängliggör för 
allmänheten upphovsrättsligt skyddat
digitalt innehåll eller upphovsrättsligt 
skyddade digitala verk eller andra alster 
som laddats upp av användarna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder i 
förhållande till deras värde och storlek för 
att säkerställa skyddet för det digitala 
innehållet, i enlighet med den tekniska 
utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 424
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa att licensavtal fungerar 
bör leverantörer av informationssamhällets 

För att säkerställa att licensavtal fungerar 
bör leverantörer av informationssamhällets 
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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.

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. Sådana åtgärder bör respektera 
användarnas rättigheter och behandla 
personuppgifter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 (allmän 
dataskyddsförordning). Denna skyldighet 
bör även gälla när leverantörer av 
informationssamhällets tjänster har rätt till 
undantaget från ansvar i artikel 14 i 
direktiv 2000/31/EG.

Or. en

Ändringsförslag 425
Daniel Buda

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, 
eller för att förhindra obehörig tillgång 
till sina tjänster vad gäller innehåll som 
inte omfattas av sådana avtal, bör 
leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar, katalogiserar, 
klassificerar eller tillgängliggör för 
allmänheten upphovsrättsligt skyddade 
verk eller andra alster 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.

Or. ro
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Ändringsförslag 426
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 
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, som kommer att 
möjliggöra garantier för delning av värde 
online, bör även gälla när leverantörer av 
informationssamhällets tjänster har rätt till 
undantaget från ansvar i artikel 14 i 
direktiv 2000/31/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 427
Stefano Maullu

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 

För att säkerställa att licensavtal fungerar 
bör leverantörer av informationssamhällets 
tjänster, som oavsett vilka hjälpmedel som 
använts för ändamålet medverkar till att 
allmänheten får tillgång till verk som 
laddats upp av användare, vidta lämpliga 
och proportionella åtgärder för att 
säkerställa skyddet för verk, t.ex. genom 
införande av effektiv teknik. Denna 
skyldighet bör gälla även när leverantörer 
av informationssamhällets tjänster faller 
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informationssamhällets tjänster har rätt till 
undantaget från ansvar i artikel 14 i 
direktiv 2000/31/EG.

inom ansvarssystemet enligt artikel 14 i 
direktiv 2000/31/EG.

Or. it

Ändringsförslag 428
Antanas Guoga, Eva Maydell

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att genomföra sådana åtgärder bör 
rättsinnehavare tillhandahålla 
tjänsteleverantörerna korrekt 
identifierade verk eller alster för vilka de 
anser att de innehar upphovsrätt. 
Rättsinnehavare förblir ansvariga för 
anspråk från tredje part i fråga om 
användning av verk som de skulle ha 
identifierat som sina egna verk vid 
genomförandet av varje form av avtal som 
ingåtts med tjänsteleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 429
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att genomföra sådana åtgärder bör 
rättsinnehavare tillhandahålla 
leverantörer av informationssamhällets 
tjänster nödvändiga uppgifter för att 
säkerställa att de utvecklade åtgärderna 
fungerar korrekt. Rättsinnehavare bör 
även lämna en skälig motivering för de 
rättigheter som de gör anspråk på.

Or. en
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Ändringsförslag 430
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) EU:s upphovsrätt syftar till att ge 
en hög skyddsnivå, särskilt för 
upphovsmän, vilket är avgörande för att 
upprätthålla dynamiken inom Europas 
intellektuella skapande. EU:s upphovsrätt 
bör fortsätta att vara konsekvent i denna 
målsättning och bör därför inte införa 
onödiga, obalanserade eller omotiverade 
undantag såsom ett undantag för 
”användarproducerat innehåll”, där 
frågor som rör användarnas utnyttjande 
av verk eller andra alster härrör ur den 
tolkning som görs av de bestämmelser 
som är tillämpliga på leverantörer av 
onlinetjänster som spelar en aktiv roll i 
distribution av innehållet.

För att klargöra situationen och ge 
rättssäkerhet bör det tydliggöras vilket 
ansvar som åligger leverantörer av 
onlinetjänster som ger tillgång till 
användarproducerat innehåll. I detta 
hänseende bör sådana leverantörer av 
onlinetjänster inte omfattas av undantaget 
från ansvar, och licensavtal som ingås 
med rättsinnehavare bör inbegripa 
handlingar som utförs av användare som 
inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 431
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Alla avtal om åtgärder mellan 
rättsinnehavare och leverantörer av 
informationssamhällets tjänster som kan 
ingås bör föreskriva en skyldighet för 
rättsinnehavarna att tillhandahålla de 
uppgifter som krävs för att tjänsterna ska 
kunna identifiera deras innehåll i en 
offentligt tillgänglig databas. En sådan 
skyldighet bör bidra till att tydliggöra 
rättsinnehavarnas ansvar för anspråk 
från tredje part i fråga om användning av 
verk som de skulle ha identifierat som 
sina egna verk vid genomförandet av 
varje form av avtal som ingåtts med 
tjänsteleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 432
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) För att garantera att eventuella 
licensavtal fungerar väl, eller för att 
förhindra obehörig tillgång till 
upphovsrättsskyddade verk eller andra 
alster som laddas upp av användare, bör 
leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och sprider detta 
innehåll och erbjuder det till allmänheten 
vidta lämpliga och proportionerliga 
åtgärder för att säkerställa skyddet av 
dessa skyddade verk och andra alster, 
exempelvis genom införande av effektiv 
teknik.

Or. fr

Ändringsförslag 433
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Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Förslag till direktiv
Skäl 38b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38b) Denna skyldighet gäller även för 
leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som har rätt till det undantag från 
ansvar som anges i artikel 14 i direktiv 
2000/31/EG när de lagrar och ger 
allmänheten tillgång till betydande 
mängder upphovsrättsskyddade verk och 
andra alster som laddas upp av deras 
användare.

En tjänsteleverantör som inte skulle 
beakta eller som inte på ett effektivt sätt 
skulle reagera på krav från 
rättsinnehavarna på att ingå licensavtal 
kommer inte att kunna åtnjuta de skydd 
som erbjuds genom artikel 14.1 i direktiv 
2000/31/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 434
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

utgår
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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 
omfattas av ett avtal.

Or. en

Ändringsförslag 435
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

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 

utgår
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informationssamhällets tjänster om 
användningen av deras innehåll som 
omfattas av ett avtal.

Or. en

Ändringsförslag 436
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

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 
omfattas av ett avtal.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 437
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Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

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 
omfattas av ett avtal.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 438
Jiří Maštálka

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Samarbete mellan rättsinnehavare 
och leverantörer av 

utgår
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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 
omfattas av ett avtal.

Or. en

Ändringsförslag 439
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

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 

(39) Samarbete mellan rättsinnehavare 
och leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och tillgängliggör 
upphovsrättsskyddade verk eller andra 
alster som laddats upp av användare och 
som ger allmänheten tillgång till dessa är 
avgörande för att tekniken (exempelvis
innehållsigenkänningsteknik) ska fungera. 
I sådana fall ska rättsinnehavare lämna 
nödvändiga uppgifter för att tjänsterna ska 
kunna fastställa deras innehåll, och 
tjänsterna ska vara transparenta gentemot 
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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 omfattas av ett avtal.

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 omfattas av ett avtal.
När åtgärder och teknik som införts på 
grundval av detta direktiv påverkar 
uppladdning av innehåll som omfattas av 
ett undantag eller ett tillstånd måste 
tjänsteleverantörerna uppmanas att införa 
system för klagomål och korrigering till 
förmån för användare vilkas innehåll har 
påverkats av nämnda åtgärder. Genom 
dessa system ska man kunna se till att 
upprätthålla en balans mellan behovet av 
att säkerställa att det innehåll som 
omfattas av undantag från upphovsrätten 
eller tillstånd inte påverkas otillbörligt av 
åtgärderna och behovet av att se till att 
systemen för klagomål och korrigering 
inte på ett orimligt sätt skadar 
åtgärdernas effektivitet.
För att uppnå detta mål bör systemen för 
klagomål och korrigering möjliggöra för 
rättsinnehavare att ta emot korrekt 
information i syfte att bedöma klagomål 
och besvara dessa.
Inom systemen för klagomål och 
korrigering bör det även föreskrivas en 
lämplig tidsperiod för att rättsinnehavare 
ska kunna besvara klagomål.

Or. fr

Ändringsförslag 440
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Förslag till direktiv
Skäl 39
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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 omfattas av ett avtal.

(39) Samarbete mellan rättsinnehavare 
och leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och tillgängliggör för 
allmänheten betydande 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 omfattas av ett avtal. Med tanke på 
kraven i detta direktiv gällande avtal och 
samarbete mellan leverantörer av 
informationssamhällets tjänster och 
rättsinnehavare, är det nödvändigt att 
upprätta ett medlingsförfarande som låter 
parterna finna en vänskaplig lösning på 
alla tvister som rör relevanta 
bestämmelser i detta direktiv. 
Medlemsstaterna bör stödja en sådan 
mekanism genom att utse ett opartiskt 
organ, med relevant erfarenhet och 
kompetens, som ska bistå parterna vid 
lösningen av tvisten.

Or. en

Ändringsförslag 441
Luis de Grandes Pascual

Förslag till direktiv
Skäl 39
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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 
omfattas av ett avtal.

(39) I fall då de åtgärder och tekniker 
som används i enlighet med detta direktiv 
påverkar uppladdning av innehåll som 
omfattas av ett undantag eller ett beviljat 
tillstånd är det nödvändigt att ålägga 
tjänsteleverantörer att inrätta mekanismer 
för klagomål och prövning till förmån för 
användare vilkas innehåll har påverkats 
av åtgärderna. Sådana mekanismer bör 
uppnå en lämplig balans mellan behovet 
av att se till att innehåll som omfattas av 
undantag från upphovsrätten eller 
tillstånd inte ovederbörligen påverkas av 
åtgärderna och behovet av att se till att 
mekanismerna för klagomål och prövning 
inte på ett orimligt sätt skadar 
åtgärdernas effektivitet.
För att uppnå detta mål bör mekanismer 
för klagomål och prövning föreskriva 
minimistandarder för klagomål i syfte att 
garantera att rättsinnehavare ges korrekt 
information för att kunna bedöma och 
svara på klagomål.
Korrekt fungerande mekanismer för 
klagomål och prövning bör bevilja 
rättsinnehavare en lämplig frist för att 
kunna svara på klagomål, med beaktande 
av det antal klagomål som hanteras av 
den mottagande rättsinnehavaren vid 
tidpunkten för klagomålet.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av att det innehåll som laddats upp av användare till tjänster för 
användaruppladdat innehåll i vissa fall kan påverkas av åtgärderna i artikel 13, exempelvis 
när det omfattas av ett undantag eller tillstånd, är det nödvändigt att se till att sådant innehåll 
kan fortsätta att vara tillgängligt via tjänster för användaruppladdat innehåll och att 
användarna har tillgång till en mekanism som tillåter dem att lämna in klagomål om 
uppladdning förhindras och tillåter rättsinnehavarna att ta ställning till samt svara på 
användarnas klagomål.

Ändringsförslag 442
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Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

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 omfattas av ett avtal.

(39) Samarbete mellan rättsinnehavare 
och leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och för allmänheten 
tillgängliggör betydande mängder
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 omfattas av ett avtal. I enlighet med 
direktiv 95/46/EG, direktiv 2002/58/EG 
och den allmänna 
dataskyddsförordningen bör denna teknik 
inte avkräva identifiering av enskilda 
användare eller behandling av deras 
personuppgifter, och därför inte heller 
leda till en skyldighet till allmän 
övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 443
Antanas Guoga, Eva Maydell

Förslag till direktiv
Skäl 39
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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 
omfattas av ett avtal.

(39) Samarbete mellan rättsinnehavare 
och leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och tillgängliggör för 
allmänheten upphovsrättsskyddade verk 
eller andra alster som laddats upp av 
användare är avgörande för att genomföra 
rimliga och lämpliga åtgärder. Därför bör 
rättsinnehavare lämna nödvändiga 
uppgifter för att tjänsterna ska kunna 
fastställa deras innehåll, till vilket de har 
rättigheter i form av upphovsrätt, och 
tjänsterna bör vara transparenta gentemot 
rättsinnehavare och ge dem information 
om åtgärderna, hur de fungerar och hur 
väl de lyckas med att känna igen 
rättsinnehavares innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 444
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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. 

(39) Samarbete mellan rättsinnehavare 
och leverantörer av informationssamhällets 
tjänster är avgörande för att underlätta 
korrekt identifiering online av verk som 
saknar tillstånd. Lämpliga skyddsåtgärder 
bör emellertid införas för fall där 
parterna kommer överens om att införa 
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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 
omfattas av ett avtal.

frivilliga åtgärder, så att dessa inte 
överträder användarnas grundläggande 
rättigheter, närmare bestämt deras rätt till 
skydd av sina personuppgifter och sin 
frihet att ta emot och sprida information, i 
enlighet med artiklarna 8 och 11 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, och i 
synnerhet deras rätt att använda verk som 
skapats i enlighet med ett undantag från 
eller en begränsning av upphovsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 445
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

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 

(39) Samarbete mellan rättsinnehavare 
och leverantörer av informationssamhällets 
tjänster, som lagrar och för allmänheten 
tillgängliggör betydande mängder 
upphovsrättsskyddade verk eller andra 
alster som laddats upp av användare och 
utför en överföring till allmänheten, 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, exempelvis 
referensfiler och metadata. De bör lämna 
sina referensfiler inom en viss tidsperiod 
och i lämpligt filformat. Alla metadata bör 
vara fullständiga och korrekta för varje 
referensfil. Tjänsterna bör vara 
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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 omfattas av ett avtal.

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 omfattas av ett avtal.

Or. en

Ändringsförslag 446
Sergio Gaetano Cofferati

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 

(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 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. Dessa 
tekniker bör också ge rättsinnehavare 
möjlighet att få information från 
leverantörerna av informationssamhällets 
tjänster om användningen av deras innehåll 
som omfattas av ett avtal.
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användningen av deras innehåll som 
omfattas av ett avtal.

Or. en

Ändringsförslag 447
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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 omfattas av ett avtal.

(39) Samarbete mellan rättsinnehavare 
och leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som aktivt tillgängliggör för 
allmänheten upphovsrättsskyddat digitalt 
innehåll eller 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 omfattas av ett avtal.

Or. en

Ändringsförslag 448
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
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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 omfattas av ett avtal.

(39) Samarbete mellan rättsinnehavare 
och leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och tillgängliggör för 
allmänheten 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 omfattas av ett avtal.

Or. en

Ändringsförslag 449
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) I fall då de åtgärder och den 
teknik som används i enlighet med detta 
direktiv påverkar uppladdning av innehåll 
som omfattas av ett undantag eller som 
godkänts i enlighet med ett beviljat 
tillstånd är det nödvändigt att ålägga 
tjänsteleverantörer att inrätta mekanismer 
för klagomål och prövning till förmån för 
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användare vilkas innehåll har påverkats 
av dessa åtgärder/denna teknik. Sådana 
mekanismer måste säkerställa en lämplig 
balans mellan behovet av att se till att 
innehåll som omfattas av undantag från 
upphovsrätten eller som godkänts i 
enlighet med tillstånd inte ovederbörligen 
påverkas av åtgärderna/tekniken å ena 
sidan och behovet av att se till att 
mekanismerna för klagomål och prövning 
inte ovederbörligen minskar åtgärdernas 
effektivitet å andra sidan.

För att uppnå detta syfte bör mekanismer 
för klagomål och prövning föreskriva 
minimistandarder för klagomål för att 
garantera att rättsinnehavare ges korrekt 
information för att kunna bedöma och 
svara på klagomål.

Korrekt fungerande mekanismer för 
klagomål och prövning bör bevilja 
rättsinnehavare en lämplig frist för att 
kunna svara på klagomål, med beaktande 
av det antal klagomål som hanteras av 
den mottagande rättsinnehavaren vid 
tidpunkten för klagomålet.

Or. ro

Ändringsförslag 450
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) I fall då de åtgärder och den 
teknik som tillämpas i överensstämmelse 
med detta direktiv påverkar uppladdning 
av innehåll som omfattas av ett undantag 
eller ett beviljat tillstånd är det nödvändigt 
att ålägga tjänsteleverantörer att inrätta 
mekanismer för klagomål och skadestånd 
till förmån för användare vilkas innehåll 
har påverkats av nämnda åtgärder. 
Nämnda mekanismer bör leda till en 
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lämplig balans mellan behovet av att se 
till att innehåll som omfattas av undantag 
från upphovsrätt eller tillstånd inte 
ovederbörligen påverkas av nämnda 
åtgärder och behovet av att se till att 
mekanismerna för klagomål och 
skadestånd inte på ett oskäligt sätt skadar 
dessas effektivitet. För att uppnå detta mål 
bör det genom mekanismerna för 
klagomål och skadestånd fastställas 
minimistandarder i syfte att garantera att 
rättsinnehavare tillhandahålls lämplig 
information för att kunna granska 
klagomålen och besvara dessa. Genom 
korrekt fungerande mekanismer för 
klagomål och prövning bör 
rättsinnehavare tillhandahållas en 
lämplig frist för att kunna behandla 
dessa, med beaktande av det antal 
klagomål som behandlas avseende 
rättsinnehavaren vid tidpunkten för 
klagomålet.

Or. es

Motivering

Mot bakgrund av att det innehåll som laddas upp av användarna av UUC-tjänsten i vissa fall 
kan påverkas av de åtgärder som avses i artikel 13, såsom när innehållet omfattas av ett 
undantag eller tillstånd, måste det garanteras att nämnda innehåll kan förbli tillgängligt 
genom UUC-tjänsten och att användarna har tillgång till en mekanism för att lämna in 
klagomål när uppladdning förhindras, som möjliggör för rättsinnehavare att bedöma och 
besvara användarnas klagomål.

Ändringsförslag 451
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès, Silvia Costa, Theresa Griffin

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Användning av tekniska åtgärder 
är viktig för licensiering online och 
förvaltning av rättigheter, och i synnerhet 
innehållsigenkänningsteknik finns redan 
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tillgänglig till en överkomlig kostnad. 
Sådana tekniska åtgärder kräver inte 
uppladdarens identitet och inbegriper 
målinriktat tekniskt samarbete mellan 
rättsinnehavare och leverantörer av 
informationstjänster som bygger på 
uppgifter från rättsinnehavarna. Under 
förutsättning att de används på sådant 
sätt är användning av tekniska åtgärder 
fullt förenlig med artikel 15 i direktiv 
2000/31/EG och EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna. För att 
främja samarbete mellan rättsinnehavare 
och leverantörer av 
informationssamhällets tjänster bör 
medlemsstaterna uppmana branschavtal 
mellan rättsinnehavare och 
informationssamhällets tjänster, och om 
så krävs kan kommissionen lägga fram 
förslag till en uppförandekodex i ett 
senare skede.

Or. en

Ändringsförslag 452
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Marknaden för 
innehållsigenkänningsteknik är redan väl 
utvecklad och kommer att växa i en 
databaserad ekonomi. Etablering av och 
konkurrens mellan leverantörer av 
sådana tekniska lösningar förväntas 
därför garantera att de är överkomliga 
och lättillgängliga för alla intresserade 
parter, inbegripet små och medelstora 
företag, oavsett storlek, med full respekt 
för alla grundläggande rättigheter. Utan 
tydliga skyldigheter enligt lag att använda 
sådan teknik vägrar dock aktörer på 
marknaden, framför allt de dominerande 
aktörerna, återkommande att använda 
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sådana verktyg som lämpar sig för 
licensiering och förvaltning av rättigheter.

Or. en

Motivering

Under förutsättning att alla grundläggande rättigheter respekteras fullt ut ska det tydliggöras 
att målinriktad innehållsigenkänningsteknik som utan problem redan används på marknaden 
kan byggas ut av plattformarna, utan att det inverkar negativt på grundläggande rättigheter 
eller utgör hinder för tjänster av olika storlek, inbegripet små och medelstora företag.

Ändringsförslag 453
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Skäl 39c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39c) Marknaden för 
innehållsigenkänningsteknik är redan väl 
utvecklad och förväntas växa i en 
ekonomi baserad på data. Förekomsten av 
och konkurrensen mellan leverantörer av 
denna typ av teknik bör följaktligen 
garantera små och medelstora företag 
billigt och enkelt tillträde vid upprättandet 
av en marknad på lika villkor för alla 
företag, oberoende av storlek. 
Avsaknaden av tydliga rättsliga 
skyldigheter vad gäller användningen av 
nämnda teknik ger dock i synnerhet de 
marknadsdominerande operatörerna 
möjlighet att vägra att använda nämnda 
redskap som lämpar sig för licensierings-
och rättighetsförvaltningsändamål.

Or. es

Ändringsförslag 454
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Genom de tekniska åtgärder som 
införts går det att, på begäran av och i 
samarbete med rättsinnehavarna, känna 
igen ett fastställt målinnehåll. Syftet med 
dem är inte att införa en allmän 
skyldighet att kontrollera och efterforska 
data om innehållet och de fordrar inte 
användning av personuppgifter avseende 
slutanvändaren. Åtgärderna är 
följaktligen fullt förenliga med artikel 15 i 
direktiv 2000/31/EG och EU:s stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 455
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Skäl 39b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39b) Användningen av tekniska medel 
är grundläggande för att online-
licensiering och förvaltning av 
upphovsrätter ska fungera. Nämnda 
tekniska medel som används inom ramen 
för den befintliga tekniken kräver inte 
tillgång till identiteten hos de enskilda 
användare som laddar upp innehåll, och 
utgör därmed ingen risk för de enskilda 
slutanvändarnas integritet. Nämnda 
tekniska medel härrör dessutom från ett 
mycket tydligt samarbete mellan 
rättsinnehavare och leverantörer av 
informationssamhällets tjänster på 
grundval av data från rättsinnehavarna, 
och innebär därmed ingen allmän 
skyldighet att övervaka eller göra 
sökningar på fakta avseende innehållet. 
Bestämmelserna i artikel 13 i detta 
direktiv överensstämmer därför fullt ut 
med artikel 15 i direktiv 2000/31/EG och 
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med Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. es

Ändringsförslag 456
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, Kostadinka Kuneva, António 
Marinho e Pinto

Förslag till direktiv
Skäl 39b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39b) Medlemsstaterna bör föreskriva att 
det ska införas medlingsåtgärder som 
möjliggör för tjänsteleverantörer och 
rättsinnehavare att vid behov göra upp i 
godo vid eventuella tvister avseende 
bestämmelserna om samarbete 
dememellan. Medlemsstaterna bör i detta 
syfte utse ett oberoende organ med 
lämplig behörighet och erfarenhet för att 
kunna hjälpa parterna att lösa sin tvist.

Or. fr

Ändringsförslag 457
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Förslag till direktiv
Skäl 39c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39c) Man bör inte förglömma att ett 
skyddat verk och/eller ett skyddat alster, 
såväl i allmän mening som vad gäller 
hänvisningarna till artikel 3 i direktiv 
2001/29/EG i detta direktiv, överförs till 
allmänheten och/eller tillgänggliggörs för 
allmänheten när en fysisk eller juridisk 
person ger personer utanför sin krets av 
nära och personliga relationer, vilket 
definieras som den normala 
familjekretsen eller närmaste 
omgivningen, tillgång till det. I detta 
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sammanhang spelar det ingen roll om 
dessa personer har tillgång till de 
skyddade verken och/eller alstren på en 
och samma plats eller olika platser, eller 
vid samma tillfälle eller olika tillfällen.

Or. fr

Ändringsförslag 458
Julia Reda

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Vissa rättsinnehavare, t.ex. 
upphovsmän och utövande konstnärer, 
behöver information för att kunna bedöma 
det ekonomiska värdet av deras rättigheter 
som harmoniserats enligt 
unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet 
när sådana rättsinnehavare beviljar en 
licens eller en överlåtelse av rättigheter 
mot ersättning. Eftersom upphovsmän och 
utövande konstnärer ofta har en svagare 
förhandlingsposition när de beviljar 
licenser eller överlåter sina rättigheter, 
behöver de information för att kunna 
bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av 
sina rättigheter jämfört med den ersättning 
de fått för sin licens eller överlåtelse, men 
de ställs ofta inför en brist på transparens. 
Därför är information från deras 
avtalsparter eller från dem till vilka rätten 
har övergått viktig för transparensen och 
jämvikten i det system genom vilket 
ersättningar till upphovsmän och utövande 
konstnärer fastställs.

(40) Vissa rättsinnehavare, t.ex. 
upphovsmän och utövande konstnärer samt 
organ som använder offentliga medel för 
att förvärva innehåll, behöver information 
för att kunna bedöma det ekonomiska 
värdet av rättigheter som harmoniserats 
enligt unionslagstiftningen. Detta är 
särskilt fallet när sådana rättsinnehavare 
beviljar en licens eller en överlåtelse av 
rättigheter mot ersättning, inbegripet fall 
där dessa verk licensieras till eller dessa 
rättigheter överlåts till tredje parter i ett 
senare led. Eftersom upphovsmän och 
utövande konstnärer ofta har en svagare 
förhandlingsposition när de beviljar 
licenser eller överlåter sina rättigheter, 
behöver de information för att kunna 
bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av 
sina rättigheter jämfört med den ersättning 
de fått för sin licens eller överlåtelse, men 
de ställs ofta inför en brist på transparens. 
Därför är regelbunden information från 
deras avtalsparter, från dem till vilka rätten 
har övergått eller från tredje parter till 
vilka licenser har beviljats eller rättigheter 
har överlåtits viktig för transparensen och 
jämvikten i det system genom vilket 
ersättningar till upphovsmän och utövande 
konstnärer fastställs.

Or. en
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Ändringsförslag 459
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Constance Le Grip, António Marinho e Pinto

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Vissa rättsinnehavare, t.ex. 
upphovsmän och utövande konstnärer, 
behöver information för att kunna bedöma 
det ekonomiska värdet av deras rättigheter 
som harmoniserats enligt 
unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet 
när sådana rättsinnehavare beviljar en 
licens eller en överlåtelse av rättigheter 
mot ersättning. Eftersom upphovsmän och 
utövande konstnärer ofta har en svagare 
förhandlingsposition när de beviljar 
licenser eller överlåter sina rättigheter, 
behöver de information för att kunna 
bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av 
sina rättigheter jämfört med den ersättning 
de fått för sin licens eller överlåtelse, men 
de ställs ofta inför en brist på transparens. 
Därför är information från deras 
avtalsparter eller från dem till vilka rätten 
har övergått viktig för transparensen och 
jämvikten i det system genom vilket 
ersättningar till upphovsmän och utövande 
konstnärer fastställs.

(40) Vissa rättsinnehavare, t.ex. 
upphovsmän och utövande konstnärer, 
behöver information för att kunna bedöma 
det ekonomiska värdet av deras rättigheter 
som harmoniserats enligt 
unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet 
när sådana rättsinnehavare beviljar en 
licens eller en överlåtelse av rättigheter 
mot ersättning. Eftersom upphovsmän och 
utövande konstnärer ofta har en svagare 
förhandlingsposition när de beviljar 
licenser eller överlåter sina rättigheter, 
behöver de information för att kunna 
bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av 
sina rättigheter jämfört med den ersättning 
de fått för sin licens eller överlåtelse, men 
de ställs ofta inför en brist på transparens. 
Därför är information från deras 
avtalsparter eller från dem till vilka rätten 
har övergått viktig för transparensen och 
jämvikten i det system genom vilket 
ersättningar till upphovsmän och utövande 
konstnärer fastställs. 
Informationsskyldigheten bör överföras 
tillsammans med rättigheterna och 
följaktligen följa verket under varje form 
av utnyttjande, oberoende av vem som står 
för utnyttjandet och av var det sker.

Or. fr

Ändringsförslag 460
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 40
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Vissa rättsinnehavare, t.ex. 
upphovsmän och utövande konstnärer, 
behöver information för att kunna bedöma 
det ekonomiska värdet av deras rättigheter 
som harmoniserats enligt 
unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet 
när sådana rättsinnehavare beviljar en 
licens eller en överlåtelse av rättigheter 
mot ersättning. Eftersom upphovsmän och 
utövande konstnärer ofta har en svagare 
förhandlingsposition när de beviljar 
licenser eller överlåter sina rättigheter, 
behöver de information för att kunna 
bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av 
sina rättigheter jämfört med den ersättning 
de fått för sin licens eller överlåtelse, men 
de ställs ofta inför en brist på transparens. 
Därför är information från deras 
avtalsparter eller från dem till vilka rätten 
har övergått viktig för transparensen och 
jämvikten i det system genom vilket 
ersättningar till upphovsmän och utövande 
konstnärer fastställs.

(40) Vissa rättsinnehavare, t.ex. 
upphovsmän och utövande konstnärer, 
behöver information för att kunna bedöma 
det ekonomiska värdet av deras rättigheter 
som harmoniserats enligt 
unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet 
när sådana rättsinnehavare beviljar en 
licens eller en överlåtelse av rättigheter 
mot ersättning. Eftersom upphovsmän och 
utövande konstnärer har en svagare 
förhandlingsposition när de beviljar 
licenser eller överlåter sina rättigheter, 
behöver de korrekt information för att 
kunna bedöma det fortsatta ekonomiska 
värdet av sina rättigheter jämfört med den 
ersättning de fått för sin licens eller 
överlåtelse, men de ställs ofta inför en brist 
på transparens. Därför är information från 
deras avtalsparter och efterföljande 
förvärvare eller licenstagare samt från 
dem till vilka rätten har övergått viktig för 
transparensen och jämvikten i det system 
genom vilket ersättningar till upphovsmän 
och utövande konstnärer fastställs. 
Rapporterings- och transparenskravet bör 
följa verket genom alla former av 
utnyttjande och över gränser.

Or. en

Ändringsförslag 461
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Vissa rättsinnehavare, t.ex. 
upphovsmän och utövande konstnärer, 
behöver information för att kunna bedöma 
det ekonomiska värdet av deras rättigheter 
som harmoniserats enligt 
unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet 
när sådana rättsinnehavare beviljar en 

(40) Vissa rättsinnehavare, t.ex. 
upphovsmän och utövande konstnärer, 
ställs ofta inför en brist på transparens i 
den information de behöver för att kunna 
bedöma och i det ekonomiska värdet av 
deras rättigheter som harmoniserats enligt 
unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet 
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licens eller en överlåtelse av rättigheter 
mot ersättning. Eftersom upphovsmän och 
utövande konstnärer ofta har en svagare 
förhandlingsposition när de beviljar 
licenser eller överlåter sina rättigheter, 
behöver de information för att kunna 
bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av 
sina rättigheter jämfört med den ersättning 
de fått för sin licens eller överlåtelse, men 
de ställs ofta inför en brist på transparens. 
Därför är information från deras 
avtalsparter eller från dem till vilka rätten 
har övergått viktig för transparensen och 
jämvikten i det system genom vilket 
ersättningar till upphovsmän och utövande 
konstnärer fastställs.

när sådana rättsinnehavare beviljar en 
licens eller en överlåtelse av rättigheter 
mot ersättning. Sådan information bör 
vara korrekt, exakt och omfattande för att 
göra det möjligt för upphovsmän och 
utövande konstnärer, som ofta har en 
svagare förhandlingsposition när de 
beviljar licenser eller överlåter sina 
rättigheter, för att kunna bedöma det 
fortsatta ekonomiska värdet av dessa
rättigheter jämfört med den ersättning som 
ursprungligen avtalats för deras licens 
eller överlåtelse. Därför är korrekt, exakt 
och omfattande information från deras 
avtalsparter eller från dem till vilka rätten 
har övergått avgörande för transparensen, 
jämlikheten och rättvisan i det system 
genom vilket ersättningar till upphovsmän 
och utövande konstnärer fastställs.

Or. en

Ändringsförslag 462
Pavel Svoboda

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Vissa rättsinnehavare, t.ex. 
upphovsmän och utövande konstnärer, 
behöver information för att kunna bedöma 
det ekonomiska värdet av deras rättigheter 
som harmoniserats enligt 
unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet 
när sådana rättsinnehavare beviljar en 
licens eller en överlåtelse av rättigheter 
mot ersättning. Eftersom upphovsmän och 
utövande konstnärer ofta har en svagare 
förhandlingsposition när de beviljar 
licenser eller överlåter sina rättigheter, 
behöver de information för att kunna 
bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av 
sina rättigheter jämfört med den ersättning 
de fått för sin licens eller överlåtelse, men 
de ställs ofta inför en brist på transparens. 

(40) Vissa rättsinnehavare, t.ex. 
upphovsmän och utövande konstnärer, 
behöver information för att kunna bedöma 
det ekonomiska värdet av deras rättigheter 
som harmoniserats enligt 
unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet 
när sådana rättsinnehavare beviljar en
licens eller en överlåtelse av rättigheter 
mot ersättning. Eftersom upphovsmän och 
utövande konstnärer kan ha en svagare 
förhandlingsposition när de beviljar 
licenser eller överlåter sina rättigheter, 
behöver de information för att kunna 
bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av 
sina rättigheter jämfört med den ersättning 
de fått för sin licens eller överlåtelse, men 
de ställs ofta inför en brist på transparens. 



PE603.010v03-00 136/143 AM\1123345SV.docx

SV

Därför är information från deras 
avtalsparter eller från dem till vilka rätten 
har övergått viktig för transparensen och 
jämvikten i det system genom vilket 
ersättningar till upphovsmän och utövande 
konstnärer fastställs.

Därför är lämplig information från deras 
avtalsparter och efterföljande förvärvare 
eller licenstagare samt från dem till vilka 
rätten har övergått viktig för transparensen 
och jämvikten i det system genom vilket 
ersättningar till upphovsmän och utövande 
konstnärer fastställs.

Or. en

Ändringsförslag 463
Antanas Guoga, Eva Maydell

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Vissa rättsinnehavare, t.ex. 
upphovsmän och utövande konstnärer, 
behöver information för att kunna bedöma 
det ekonomiska värdet av deras rättigheter 
som harmoniserats enligt 
unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet 
när sådana rättsinnehavare beviljar en 
licens eller en överlåtelse av rättigheter 
mot ersättning. Eftersom upphovsmän och 
utövande konstnärer ofta har en svagare 
förhandlingsposition när de beviljar 
licenser eller överlåter sina rättigheter, 
behöver de information för att kunna 
bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av 
sina rättigheter jämfört med den ersättning 
de fått för sin licens eller överlåtelse, men 
de ställs ofta inför en brist på transparens. 
Därför är information från deras 
avtalsparter eller från dem till vilka rätten 
har övergått viktig för transparensen och 
jämvikten i det system genom vilket 
ersättningar till upphovsmän och utövande 
konstnärer fastställs.

(40) Vissa rättsinnehavare, t.ex. 
upphovsmän och utövande konstnärer, 
behöver information för att kunna bedöma 
det ekonomiska värdet av deras rättigheter 
som harmoniserats enligt 
unionslagstiftningen. Detta är särskilt fallet 
när sådana rättsinnehavare beviljar en 
licens eller en överlåtelse av rättigheter 
mot ersättning. Eftersom upphovsmän och 
utövande konstnärer har en svagare 
förhandlingsposition när de beviljar 
licenser eller överlåter sina rättigheter, 
behöver de information för att kunna 
bedöma det fortsatta ekonomiska värdet av 
sina rättigheter jämfört med den ersättning 
de fått för sin licens eller överlåtelse, men 
de ställs ofta inför en brist på transparens. 
Därför är information från deras 
avtalsparter eller från dem till vilka rätten 
har övergått viktig för transparensen och 
jämvikten i det system genom vilket 
ersättningar till upphovsmän och utövande 
konstnärer fastställs.

Or. en

Ändringsförslag 464
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Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor. 
Medlemsstaterna bör samråda med alla 
berörda parter eftersom detta bör vara till 
hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 
krav. Kollektivförhandlingar bör ses som 
en möjlighet att nå en överenskommelse 
mellan berörda parter när det gäller 
transparens. En övergångsperiod bör 
införas för att nuvarande 
rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 
transparenskraven. Transparenskraven 
behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts 
med kollektiva förvaltningsorganisationer, 
eftersom dessa redan omfattas av 
transparenskrav enligt direktiv 
2014/26/EU.

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor. 
Medlemsstaterna bör samråda med alla 
berörda parter eftersom detta bör vara till 
hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 
krav samt standardiserade redogörelser 
och förfaranden i samband med 
rapportering. Kollektivförhandlingar bör 
ses som en möjlighet att nå en 
överenskommelse mellan berörda parter 
när det gäller transparens. En 
övergångsperiod bör införas för att 
nuvarande rapporteringspraxis ska kunna 
anpassas till transparenskraven. 
Transparenskraven behöver inte tillämpas 
på avtal som ingåtts med kollektiva 
förvaltningsorganisationer, eftersom dessa 
redan omfattas av transparenskrav enligt 
direktiv 2014/26/EU, på villkor att 
medlemsstaterna har införlivat direktiv 
2014/26/EU och vidtagit alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att 
förvaltningen av alla kollektiva 
förvaltningsorganisationer bedrivs på ett 
sunt, aktsamt och lämpligt sätt.
Medlemsstaterna ska även säkerställa att 
kollektiva förvaltningsorganisationer 
agerar i bästa intresse för de 
rättsinnehavare vilkas rättigheter de 
företräder och regelbundet, omsorgsfullt 
och korrekt distribuerar och betalar 
utestående belopp till rättsinnehavare 
samt offentliggör en årlig 
transparensrapport, i full 
överensstämmelse med direktiv 
2014/26/EU.

Or. en
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Ändringsförslag 465
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor. 
Medlemsstaterna bör samråda med alla 
berörda parter eftersom detta bör vara till 
hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 
krav. Kollektivförhandlingar bör ses som 
en möjlighet att nå en överenskommelse 
mellan berörda parter när det gäller 
transparens. En övergångsperiod bör 
införas för att nuvarande 
rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 
transparenskraven. Transparenskraven 
behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts 
med kollektiva förvaltningsorganisationer, 
eftersom dessa redan omfattas av 
transparenskrav enligt direktiv 
2014/26/EU.

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor 
samt till betydelsen av upphovsmäns och 
utövande konstnärers bidrag till verket eller 
konsten i dess helhet. Medlemsstaterna bör 
samråda med alla berörda parter eftersom
detta bör vara till hjälp vid fastställandet av 
sektorsspecifika krav, om dessa inte redan 
är tillämpliga eller har trätt i kraft i 
medlemsstaten. Kollektivförhandlingar bör 
ses som en möjlighet att nå en 
överenskommelse mellan berörda parter 
när det gäller transparens. En 
övergångsperiod bör införas för att 
nuvarande rapporteringspraxis ska kunna 
anpassas till transparenskraven. 
Transparenskraven behöver inte tillämpas 
på avtal som ingåtts med kollektiva 
förvaltningsorganisationer, eftersom dessa 
redan omfattas av transparenskrav enligt 
direktiv 2014/26/EU, eller när avtal redan 
har ingåtts på grundval av 
kollektivförhandlingsavtal eller liknande 
uppgörelser i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 466
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Constance Le Grip, António Marinho e Pinto

Förslag till direktiv
Skäl 41
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor. 
Medlemsstaterna bör samråda med alla 
berörda parter eftersom detta bör vara till 
hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 
krav. Kollektivförhandlingar bör ses som 
en möjlighet att nå en överenskommelse 
mellan berörda parter när det gäller 
transparens. En övergångsperiod bör 
införas för att nuvarande 
rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 
transparenskraven. Transparenskraven 
behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts 
med kollektiva förvaltningsorganisationer, 
eftersom dessa redan omfattas av 
transparenskrav enligt direktiv 
2014/26/EU.

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor. 
Medlemsstaterna ska se till att de 
organisationer som företräder alla 
berörda parter fastställer sektorsspecifika 
krav och inför förfaranden och modeller 
för att presentera standardiserad 
information avseende varje sektor, varvid 
företräde bör ges åt automatiserad 
behandling av information med hjälp av 
digital teknik och internationella 
identitetsbeteckningar för verk. 
Kollektivförhandlingar bör ses som en 
möjlighet att nå en överenskommelse 
mellan berörda parter när det gäller 
transparens. En övergångsperiod bör 
införas för att nuvarande 
rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 
transparenskraven. Transparenskraven 
behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts 
med kollektiva förvaltningsorganisationer, 
då dessa redan omfattas av transparenskrav 
enligt direktiv 2014/26/EU.

Or. fr

Ändringsförslag 467
Julia Reda

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor. 
Medlemsstaterna bör samråda med alla 
berörda parter eftersom detta bör vara till 
hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 
krav. Kollektivförhandlingar bör ses som 
en möjlighet att nå en överenskommelse 

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor. 
Medlemsstaterna bör samråda med alla 
berörda parter eftersom detta bör vara till 
hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 
krav. Kollektivförhandlingar bör ses som 
en möjlighet att nå en överenskommelse 
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mellan berörda parter när det gäller 
transparens. En övergångsperiod bör 
införas för att nuvarande 
rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 
transparenskraven. Transparenskraven 
behöver inte tillämpas på avtal som 
ingåtts med kollektiva 
förvaltningsorganisationer, eftersom 
dessa redan omfattas av transparenskrav 
enligt direktiv 2014/26/EU.

mellan berörda parter när det gäller 
transparens. En övergångsperiod bör 
införas för att nuvarande 
rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 
transparenskraven.

Or. en

Ändringsförslag 468
Daniel Buda

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor. 
Medlemsstaterna bör samråda med alla 
berörda parter eftersom detta bör vara till 
hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 
krav. Kollektivförhandlingar bör ses som 
en möjlighet att nå en överenskommelse 
mellan berörda parter när det gäller 
transparens. En övergångsperiod bör 
införas för att nuvarande 
rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 
transparenskraven. Transparenskraven 
behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts 
med kollektiva förvaltningsorganisationer, 
eftersom dessa redan omfattas av 
transparenskrav enligt direktiv 
2014/26/EU.

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor 
samt till betydelsen av upphovsmäns och 
utövande konstnärers bidrag till konsten 
eller utförandet i dess helhet. 
Medlemsstaterna bör samråda med alla 
berörda parter eftersom detta bör vara till 
hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 
krav. Kollektivförhandlingar eller liknande 
avtalsarrangemang bör anses uppfylla 
transparenskraven. En övergångsperiod 
bör införas för att nuvarande 
rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 
transparenskraven. Transparenskraven 
behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts 
med kollektiva förvaltningsorganisationer, 
eftersom dessa redan omfattas av 
transparenskrav enligt direktiv 
2014/26/EU.

Or. ro

Ändringsförslag 469
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Pavel Svoboda

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor. 
Medlemsstaterna bör samråda med alla 
berörda parter eftersom detta bör vara till 
hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 
krav. Kollektivförhandlingar bör ses som 
en möjlighet att nå en överenskommelse 
mellan berörda parter när det gäller 
transparens. En övergångsperiod bör 
införas för att nuvarande 
rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 
transparenskraven. Transparenskraven 
behöver inte tillämpas på avtal som 
ingåtts med kollektiva 
förvaltningsorganisationer, eftersom 
dessa redan omfattas av transparenskrav 
enligt direktiv 2014/26/EU.

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor. 
Medlemsstaterna bör samråda med alla 
berörda parter eftersom detta bör vara till 
hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 
krav och underlätta utformningen av 
standardiserade rapporter och 
rapporteringsförfaranden för varje sektor.
Kollektivförhandlingar bör ses som en 
möjlighet att nå en överenskommelse 
mellan berörda parter när det gäller 
transparens, och i fall där det finns 
gällande kollektivförhandlingsavtal som 
innehåller transparenskrav ska dessa krav 
anses vara uppfyllda. En övergångsperiod 
bör införas för att nuvarande 
rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 
transparenskraven.

Or. en

Ändringsförslag 470
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor. 
Medlemsstaterna bör samråda med alla 
berörda parter eftersom detta bör vara till 
hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 

(41) Vid genomförandet av 
transparenskrav bör hänsyn tas till 
särdragen hos olika innehållssektorer och 
hos upphovsmäns och utövande 
konstnärers rättigheter inom varje sektor. 
Medlemsstaterna bör samråda med alla 
berörda parter eftersom detta skulle kunna
vara till hjälp vid fastställandet av 
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krav. Kollektivförhandlingar bör ses som 
en möjlighet att nå en överenskommelse 
mellan berörda parter när det gäller 
transparens. En övergångsperiod bör 
införas för att nuvarande 
rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 
transparenskraven. Transparenskraven 
behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts 
med kollektiva förvaltningsorganisationer, 
eftersom dessa redan omfattas av 
transparenskrav enligt direktiv 
2014/26/EU.

sektorsspecifika krav. 
Kollektivförhandlingar kan ses som en 
möjlighet att nå en överenskommelse 
mellan berörda parter när det gäller 
transparens. En övergångsperiod bör 
införas för att nuvarande 
rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 
transparenskraven. Transparenskraven 
behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts 
med kollektiva förvaltningsorganisationer, 
eftersom dessa redan omfattas av 
transparenskrav enligt direktiv 
2014/26/EU.

Or. en

Ändringsförslag 471
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Den kreativa drivkraften finns hos 
alla människor och måste vårdas, skyddas 
och stimuleras för att lägga grunden till 
en kontinuerlig förnyelse av kreativa 
talanger. Upphovsmäns och utövande 
konstnärers grundläggande och 
framstående roll i den kreativa processen 
och i samhället bör därför erkännas. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
säkerställa att upphovsmän och utövande 
konstnärer har rätt till skälig och 
proportionerlig ersättning från de intäkter 
som härrör från utnyttjandet av deras 
verk.

Or. en

Ändringsförslag 472
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)



AM\1123345SV.docx 143/143 PE603.010v03-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Medlemsstaterna bör säkerställa 
att upphovsmän och utövande konstnärer 
får lämplig och skälig ersättning från de 
intäkter som härrör från utnyttjandet av 
deras verk.

Or. de
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