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5.9.2018 A8-0245/102 

Ändringsförslag  102 

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 1a (ny) 

 

 

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. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Ändringsförslag  103 

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 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. 

Or. en 



 

AM\1162309SV.docx  PE321.321v00-01 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.9.2018 A8-0245/104 

Ändringsförslag  104 

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 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 

åtgärder som överenskommits enligt 

punkt 3. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Ändringsförslag  105 

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 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. 

Or. en 

 

 


