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5.9.2018 A8-0245/120 

Ändringsförslag  120 

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 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Artikel 5.5 och artikel 6.4 första, tredje, 

fjärde och femte styckena i direktiv 

2001/29/EG ska tillämpas på de undantag 

och den inskränkning som föreskrivs i 

denna avdelning. 
 

Artikel 5.5 och artikel 6.4 första, tredje, 

fjärde och femte styckena i direktiv 

2001/29/EG ska tillämpas på de undantag 

och den inskränkning som föreskrivs i 

denna avdelning. De undantag som 

föreskrivs i avdelning II i detta direktiv 

får inte undanröjas genom 

avtalsbestämmelser.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Ändringsförslag  121 

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 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Kulturarvsinstitutioners användning av 

utgångna verk 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 

när en organisation för kollektiv 

förvaltning, för sina medlemmars 

räkning, ingår en icke-exklusiv licens för 

icke-kommersiellt bruk med en 

kulturarvsinstitution för digitalisering, 

distribution, överföring till allmänheten 

eller tillgängliggörande av utgångna verk 

eller andra alster som finns permanent i 

institutionens samlingar, kan en sådan 

icke-exklusiv licens förlängas eller antas 

gälla rättsinnehavare i samma kategori 

som de som omfattas av licensen och som 

inte företräds av organisationen för 

kollektiv förvaltning, förutsatt att 

(a) organisationen för kollektiv 

förvaltning, på grundval av mandat från 

rättsinnehavare, väl representerar 

rättsinnehavarna i kategorin verk eller 

andra alster och de rättigheter som 

omfattas av licensen, 

(b) lika behandling garanteras alla 

rättsinnehavare i förhållande till villkoren 

i licensen, 

(c) alla rättsinnehavare när som helst 

kan invända mot att deras verk eller 

andra alster anses vara utgångna och 

Kulturarvsinstitutioners användning av 

utgångna verk 

1. Medlemsstaterna ska, med hänsyn 

tagen till sin situation och sin lagstiftning, 

bidra till att skapa förenklade system som 

fastställer fri tillgång, för icke-

kommersiella syften, till kommersiellt 

utgångna verk som omfattar samlingar 

och görs tillgängliga online av 

kulturarvsinstitutioner. 
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utesluta att licensen tillämpas på deras 

verk eller andra alster. 

2. Ett verk eller annat alster ska 

anses vara utgånget när hela verket eller 

det andra alstret, i alla dess 

översättningar, versioner och yttringar, 

inte är tillgängligt för allmänheten via 

sedvanliga kommersiella kanaler och inte 

rimligen kan förväntas bli det. 

Medlemsstaterna ska, i samråd med 

rättsinnehavare, kollektiva 

förvaltningsorganisationer och 

kulturarvsinstitutioner, säkerställa att de 

krav som tillämpas för att avgöra om verk 

och andra alster kan licensieras i enlighet 

med punkt 1 inte går utöver vad som är 

nödvändigt och rimligt, och inte utesluter 

möjligheten att fastställa att en samling 

som helhet är utgången, när det är rimligt 

att anta att alla verk eller andra alster i 

samlingen är utgångna. 

3. Medlemsstaterna ska föreskriva att 

lämpliga informationsåtgärder vidtas när 

det gäller 

(a) fastställande av att verk eller 

andra alster är utgångna, 

(b) licensen, och särskilt dess 

tillämpning på icke företrädda 

rättsinnehavare, 

(c) möjligheten för rättsinnehavare att 

göra invändningar, som avses i punkt 1 c, 

även under en rimlig tidsperiod innan 

verk eller andra alster digitaliseras, 

distribueras, överförs till allmänheten 

eller tillgängliggörs. 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att de licenser som avses i punkt 1 

inhämtas från en organisation för 

kollektiv förvaltning som är representativ 

för den medlemsstat där 

(a) verken eller fonogrammen först 

publicerades eller, om publicering inte 

har skett, där de först utsändes, utom i 
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fråga om filmverk och audiovisuella verk, 

(b) producenterna av verken har sitt 

säte eller hemvist, i fråga om filmverk och 

audiovisuella verk, eller 

(c) kulturarvsinstitutionen är 

etablerad, om en medlemsstat eller ett 

tredjeland inte har kunnat fastställas i 

enlighet med leden a och b efter det att 

rimliga ansträngningar gjorts. 

5. Punkterna 1, 2 och 3 ska inte 

tillämpas på tredjelandsmedborgares verk 

eller andra alster förutom om punkt 4 a 

och b gäller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Ändringsförslag  122 

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 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Gränsöverskridande användning 

1. Verk eller andra alster som 

omfattas av en licens som beviljats i 

enlighet med artikel 7 får användas av 

kulturarvsinstitutionen i enlighet med 

licensvillkoren i samtliga medlemsstater. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att information som gör det möjligt att 

identifiera de verk eller andra alster som 

omfattas av en licens som beviljats i 

enlighet med artikel 7 samt information 

om möjligheten för rättsinnehavare att 

göra invändningar som avses i artikel 7.1 

c görs tillgänglig för allmänheten på en 

gemensam webbportal under minst sex 

månader innan verk eller andra alster 

digitaliseras, distribueras, överförs till 

allmänheten eller tillgängliggörs i andra 

medlemsstater än den där licensen 

beviljades, och för licensens hela 

giltighetstid. 

3. Den webbportal som avses i punkt 

2 ska upprättas och förvaltas av 

Europeiska unionens byrå för 

immateriella rättigheter i enlighet med 

förordning (EU) nr 386/2012. 
 

Gränsöverskridande användning 

1. För att främja fri tillgång till och 

utbyte av kunskap ska 

gränsöverskridande användning av verk 

eller andra skyddade alster som omfattas 

av artikel 7 stimuleras och fördjupas på 

grundval av samarbete mellan 

medlemsstaterna. 
 

Or. pt 



 

AM\1162326SV.docx  PE624.050v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.9.2018 A8-0245/123 

Ändringsförslag  123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

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 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Artikel 11 

Skydd av presspublikationer vid digital 

användning 

1. Medlemsstaterna ska ge utgivare 

av presspublikationer de rättigheter som 

avses i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 

2001/29/EG för digital användning av 

deras presspublikationer. 

2. De rättigheter som avses i punkt 1 

ska inte på något sätt påverka de 

rättigheter som unionsrätten ger 

upphovsmän och andra rättsinnehavare 

när det gäller de verk och andra alster 

som ingår i en presspublikation. Dessa 

rättigheter får inte åberopas gentemot 

dessa upphovsmän och andra 

rättsinnehavare, och får framför allt inte 

beröva dem rätten att utnyttja sina verk 

och andra alster oberoende av den 

presspublikation i vilken de ingår. 

3. Artiklarna 5–8 i direktiv 

2001/29/EG och direktiv 2012/28/EU ska i 

tillämpliga delar gälla i fråga om de 

rättigheter som avses i punkt 1. 

4. De rättigheter som avses i punkt 1 

ska upphöra att gälla 20 år efter 

publicerandet av presspublikationen. 

Denna frist ska beräknas från och med 

den första dagen i januari året efter dagen 

utgår 
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för offentliggörandet. 
 

Or. pt 

Motivering 

Undersökningar som genomförts i vissa medlemsstater som har antagit de lösningar som 

Europeiska kommissionen rekommenderat visar på motsägelsefulla och, i viss mån, 

oroväckande resultat som står i strid med de mål som eftersträvas. Detta motiverar en mer 

detaljerad analys av vilka lösningar som ska genomföras, och vi föreslår därför att dessa 

frågor inte tas upp i detta direktivs tillämpningsområde. 

 

 


