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5.9.2018 A8-0245/97 

Ändringsförslag  97 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Förslag till direktiv 

Skäl 38a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (38a) Samarbetet 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 part avseende 

användningen av verk som de skulle 

identifiera som sina egna vid 

genomförandet av varje form av avtal som 

ingåtts med leverantören av 

informationssamhällets tjänster. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Ändringsförslag  98 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Förslag till direktiv 

Skäl 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 
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5.9.2018 A8-0245/99 

Ändringsförslag  99 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Förslag till direktiv 

Avdelning IV – Kapitel 2 – rubriken 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Viss användning av skyddat innehåll via 

nättjänster 

Viss användning av skyddat innehåll på 

nätet 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Ändringsförslag  100 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 13 – rubriken 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 

stora mängder verk och andra alster 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Ändringsförslag  101 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 13 – 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 

överensstämmelse med artikel 15 i direktiv 

2000/31/EG. 

Or. en 

 

 


