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5.9.2018 A8-0245/112 

Ändringsförslag  112 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

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

Förslag till direktiv 

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. pt 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Ändringsförslag  113 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 45a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (45a) Detta direktiv garanterar principen 

om upprätthållande av skyddsnivån, vilket 

innebär att när en medlemsstat redan har 

lagstiftning som är mer gynnsam för 

upphovsmän, skapare, utövande 

konstnärer/artister och användare, eller 

inför sådana lagbestämmelser efter det att 

detta direktiv har trätt i kraft, ska de 

bestämmelserna ha företräde. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Ändringsförslag  114 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva ett 

undantag till de rättigheter som fastställs i 

artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 

a och 7.1 i direktiv 96/9/EG och artikel 

11.1 i detta direktiv för mångfaldigande 

och utvinning som 

forskningsorganisationer genomför i syfte 

att utföra text- och datautvinning av verk 

eller andra alster som de har lagligt tillträde 

till för forskningsändamål. 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva ett 

undantag till de rättigheter som fastställs i 

artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, artiklarna 5 

a och 7.1 i direktiv 96/9/EG och artikel 

11.1 i detta direktiv för mångfaldigande 

och utvinning som 

forskningsorganisationer, skolor eller 

kulturarvsinstitutioner genomför i syfte att 

utföra text- och datautvinning av verk eller 

andra alster som de har lagligt tillträde till 

för forskningsändamål eller för att skydda 

kulturarvet. Medlemsstaterna bör bidra 

till att stimulera forskning och innovation 

som sådan, och text- och datautvinning 

bör även tillåtas för andra ändamål än 

rent vetenskapliga. Medlemsstaterna bör 

överväga att utvidga mängden 

organisationer som omfattas av 

undantaget, under förutsättning att deras 

verksamhet ingår i allmänintresset. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Ändringsförslag  115 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Rättsinnehavare ska ha rätt att 

vidta åtgärder för att säkerställa 
säkerheten och integriteten i nätverk och 

databaser där verk eller andra alster finns. 

Dessa åtgärder ska inte gå utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

3. Säkerheten och integriteten i 

nätverk och databaser där verk eller andra 

skyddade alster finns ska garanteras. 

Åtgärderna för att uppnå detta mål ska 

inte gå utöver vad som är nödvändigt. 

Undantaget får inte undanröjas genom 

tekniska skyddsåtgärder. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Ändringsförslag  116 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  4a. Medlemsstaterna ska se till att 

mångfaldigande och utdrag som används 

för text- och datautvinning lagras på ett 

säkert sätt som garanterar att kopiorna 

används för vetenskaplig forskning och 

för kunskapsöverföring och utbyten 

mellan forskningsorganisationer, 

utbildningsanstalter, 

kulturarvsinstitutioner och andra organ 

som fastställs av medlemsstaterna. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/117 

Ändringsförslag  117 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0245/2018 

Axel Voss 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  4a. De bestämmelser som fastställs i 

denna artikel ska tillämpas på 

användning av skyddat material inom 

kulturarvsinstitutioners lokaler eller via 

ett säkert elektroniskt nät som endast kan 

utnyttjas av dem som använder dessa 

institutioner. Denna artikel ska även 

tillämpas på utbildningsföretag eller 

företag som erbjuder sina anställda 

utbildning; på situationer där det finns ett 

säkert elektroniskt nät med åtkomst 

endast för elever, studerande, föräldrar, 

skolpersonal och lärare vid 

utbildningsanstalten; på konferenser, 

workshoppar och andra 

utbildningsevenemang som organiseras 

utanför utbildningsinstitutionen; på 

öppna undervisningsresurser, öppna 

inlärningsgrupper och öppna kurser för 

distansundervisning. 

Or. pt 

 

 


