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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till yttrande från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE-utskottet) är 
inriktat på artikel 13 i direktivet och motsvarande skäl. 

Eftersom LIBE-utskottet har ansvar för skyddet av de grundläggande rättigheterna och 
friheterna och lagstiftningen om skydd av personuppgifter som erkänns i Europeiska unionens 
stadga, återspeglar detta förslag till yttrande målet att se till att alla de lösningar som har valts 
i denna rättsakt kommer att respektera stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

Förslaget till yttrande innehåller förtydliganden om vilka leverantörer av 
informationssamhällets tjänster som omfattas av denna artikel. Leverantörer av 
informationssamhällets tjänster som tillhandahåller allmänheten en kommunikationsmöjlighet 
och är aktivt och direkt involverade i att låta användarna ladda upp, tillgängliggöra verk och 
marknadsföra verk till allmänheten ska ingå licensavtal med rättsinnehavare. De som 
tillhandahåller en tjänst av enbart tekniskt, automatiskt och passivt slag kommer inte att 
omfattas av dessa bestämmelser. Artikel 13 betonar också att tjänsteleverantörer som är 
berättigade till undantag från ansvar enligt direktiv 2000/31/EG likaså ska undantas från 
tillämpningsområdet.

För att genomföra licensavtalen ska tjänsteleverantörerna vidta lämpliga och proportionella 
åtgärder. För att säkerställa teknikneutralitet och ta hänsyn till den tekniska kapaciteten hos 
små och medelstora företag och nystartade företag anges i förslaget till yttrande ”lämpliga och 
proportionella åtgärder”, eftersom detta är en bredare term som kan innefatta teknik och/eller 
andra åtgärder. Detta garanterar också teknikneutralitet. Åtgärder som vidtas ska respektera de 
grundläggande rättigheterna och artikel 15 i direktiv 2000/31/EG.

I syfte att genomföra licensavtalen betonar förslaget till yttrande behovet av samarbete mellan 
tjänsteleverantörer och rättighetshavare. Vissa närmare uppgifter om detta samarbete förklaras 
i förslaget till yttrande. Rättsinnehavare ska tillhandahålla tjänsteleverantörerna en korrekt 
identifiering av de verk eller andra alster som de innehar upphovsrätt för. Leverantörer av 
informationssamhällets tjänster ska informera rättsinnehavare om de åtgärder som tillämpas 
och om hur korrekt de fungerar.

Medlemsstaterna ska se till att tjänsteleverantörerna i samarbete med rättsinnehavarna 
upprättar en klagomålsmekanism för användare som anser sig ha rätt till eller undantag för att 
använda skyddade verk. Medlemsstaterna ska också se till att det finns en 
prövningsmekanism för användarna.

För att se till att användarnas röst beaktas vid fastställandet av bästa praxis för genomförande 
av avtalen ska användarnas företrädare ha rätt att delta i dialog med alla berörda aktörer.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

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 erbjuder användare tjänster för 
lagring av innehåll och ger allmänheten 
tillgång till innehåll och när denna 
verksamhet utgör en överföring till 
allmänheten och inte är av rent teknisk, 
automatisk eller passiv natur, bör de vara
skyldiga att ingå licensavtal med 
rättsinnehavare avseende 
upphovsrättsskyddade verk och andra 
alster, såvida de inte är berättigade till 
undantagen från ansvar enligt 
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, 1.7.2000, s. 1.

Ändringsförslag 2

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 

utgår
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eller andra alstren eller genom att 
marknadsföra dem, oavsett vilken typ av 
medel som används för ändamålet.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 38 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att vara berättigad till det undantag 
från ansvar som föreskrivs i artikel 14 i 
direktiv 2000/31/EG är leverantörer av 
informationssamhällets tjänster, vid 
mottagandet av anmälan eller när de blir 
medvetna om att ett verk som är föremål 
för upphovsrätt och närstående 
rättigheter används på otillåtet sätt, 
skyldiga att agera utan dröjsmål för att 
avlägsna det berörda innehållet eller ingå 
ett licensavtal med relevanta 
rättsinnehavare på rättvisa och rimliga 
villkor. För att förhindra att anmälningar 
och begränsningar missbrukas eller 
används felaktigt, för att förhindra 
tillämpningen av undantag från 
upphovsrätten och för att skydda 
informations- och yttrandefriheten bör 
användarna av informationssamhällets 
tjänster ha tillgång till effektiva och 
snabba prövnings- och 
klagomålsmekanismer.

Motivering

Syftet med tillägget är att infoga en tydlig och positiv definition av vilka åtgärder som 
leverantörerna av informationssamhällets tjänster förväntas vidta vid mottagandet av 
anmälan av överträdelser av upphovsrätten.

Ändringsförslag 4

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 aktivt och direkt möjliggör 
för användare att ladda upp verk samt 
tillgängliggöra och marknadsföra verk för 
allmänheten vidta lämpliga och 
proportionella åtgärder för att säkerställa 
skyddet för verk eller andra alster. Sådana 
åtgärder bör respektera Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och bör inte införa någon 
allmän skyldighet för leverantörer av 
informationssamhällets tjänster att 
övervaka den information som de överför 
eller lagrar enligt vad som avses i 
artikel 15 i direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete mellan leverantörer av 
informationssamhällets tjänster och 
rättsinnehavare är avgörande för 
genomförandet av sådana åtgärder. 
Rättsinnehavare bör för 
tjänsteleverantörerna korrekt identifiera 
de verk eller andra alster som de anser att 
de innehar upphovsrätt för. 
Rättsinnehavare bör förbli ansvariga för 
anspråk från tredje parter på 
användningen av verk som de har 
identifierat som sina egna verk vid 
genomförandet av varje form av avtal som 
ingåtts med leverantören av 
informationssamhällets tjänster.

Ändringsförslag 6

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.

utgår

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Avdelning IV – kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Viss användning av skyddat innehåll via 
nättjänster

Viss användning av skyddat innehåll 
online

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 13 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användning av skyddat innehåll via 
leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och ger tillgång till 
stora mängder verk och andra alster som 
laddats upp av deras användare

Användning av skyddat innehåll via 
leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som lagrar och ger tillgång till verk 
och andra alster

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av 
informationssamhällets tjänster som lagrar 
och ger allmänheten tillgång till stora 
mängder verk eller andra alster som 
laddats upp av deras användare ska, i 
samarbete med rättsinnehavare, vidta 
åtgärder för att säkerställa tillämpningen av 
avtal som ingåtts med rättsinnehavare för 
användning av deras verk eller andra 
alster eller för att hindra tillgång via 
deras tjänster till verk eller andra alster 
som identifierats av rättsinnehavare 
genom samarbete med 
tjänsteleverantörerna. Dessa åtgärder, 
t.ex. användningen av effektiv 
innehållsigenkänningsteknik, ska vara 
lämpliga och proportionerliga. 
Tjänsteleverantörerna ska förse 
rättsinnehavare med tillräcklig 
information om tillämpningen och 
utarbetandet av åtgärderna samt i 
förekommande fall med lämplig 
rapportering om erkännande och 
användning av verk och andra alster.

1. När leverantörer av 
informationssamhällets tjänster erbjuder 
användarna innehållslagringstjänster och 
ger allmänheten tillgång till innehåll och 
när sådan verksamhet inte omfattas av de 
undantag från ansvar som föreskrivs i 
direktiv 2000/31/EG ska leverantörerna
vidta lämpliga och proportionella åtgärder 
för att säkerställa tillämpningen av 
licensavtal som ingåtts med 
rättsinnehavare. Genomförandet av 
sådana avtal ska respektera användarnas 
grundläggande rättigheter och får inte 
införa någon allmän skyldighet för 
leverantörer av informationssamhällets 
tjänster att övervaka den information som 
de överför eller lagrar, i enlighet med 
artikel 15 i direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I syfte att säkerställa 
tillämpningen av licensavtal, enligt vad 
som avses i punkt 1, ska leverantörer av 
informationssamhällets tjänster och 
rättsinnehavare samarbeta med varandra. 
Rättsinnehavare ska tillhandahålla 
tjänsteleverantörerna en korrekt 
identifiering av de verk eller andra alster 
som de innehar upphovsrätt för. 
Leverantörer av informationssamhällets 
tjänster ska informera rättsinnehavare om 
de åtgärder som tillämpas och om hur de 
fungerar, samt i förekommande fall 
regelbundet rapportera om användningen 
av verken och andra alster.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 
inför mekanismer för klagomål och 
prövning som finns tillgängliga för 
användare i händelse av tvister om 
tillämpningen av de åtgärder som avses i 
punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 i 
samarbete med rättsinnehavare inför 
mekanismer för klagomål som finns 
tillgängliga för användare i händelse av 
tvister om genomförandet av de
licensavtal som avses i punkt 1.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att användare har tillgång till en domstol 
eller annan behörig myndighet i syfte att 
hävda sin rätt till användning enligt ett 
undantag eller en begränsning och för att
överklaga eventuella begränsande 
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åtgärder som överenskommits enligt 
punkt 3.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vid behov 
underlätta samarbetet mellan leverantörer 
av informationssamhällets tjänster och 
rättsinnehavare genom dialoger med 
berörda parter för att fastställa bästa praxis,
såsom lämplig och proportionell
innehållsigenkänningsteknik, bland annat 
med beaktande av tjänsternas 
beskaffenhet, tillgången till sådan teknik 
och dess effektivitet med hänsyn tagen till 
den tekniska utvecklingen.

3. Medlemsstaterna ska vid behov 
underlätta samarbetet mellan de
leverantörer av informationssamhällets 
tjänster som avses i punkt 1, företrädare 
för användare och rättsinnehavare genom 
dialoger med berörda parter för att 
fastställa bästa praxis för genomförandet 
av punkt 1. De vidtagna åtgärderna ska 
vara lämpliga och proportionella och ska 
beakta bland annat tjänsternas 
beskaffenhet, tillgången till sådan teknik 
och dess effektivitet mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Hyperlänkning till redan offentligt 
tillgängligt innehåll ska inte innebära att 
denna källa kommuniceras till 
allmänheten, om hyperlänken endast 
innehåller nödvändig information för att 
hitta och/eller begära källans innehåll.
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