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5.9.2018 A8-0245/124 

Ändringsförslag  124 

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 11 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 11 Artikel 11 

Skydd av presspublikationer vid digital 

användning 

Licensiering och säkerställande av 

rättigheter i 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. 

1.  Medlemsstaterna ska föreskriva att 

utgivaren av en presspublikation ska 

betraktas, om inte motsatsen bevisas, som 

den person som är behörig att sluta 

licenser och att ansöka om tillämpning av 
de åtgärder, förfaranden och sanktioner 

som avses i direktiv 2004/48/EG och i 

artikel 8 i direktiv 2001/29/EG med 

avseende på de rättigheter som anges i 
artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG 

avseende digital användning av verk och 

andra alster som ingår i en sådan 

presspublikation, förutsatt att utgivarens 

namn anges i publikationen. 

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 

2.  Den presumtion som anges i punkt 

1 ska inte påverka de rättigheter som 

unionsrätten ger upphovsmän och andra 

rättsinnehavare när det gäller de verk och 

andra alster som ingår i en 

presspublikation. Presumtionen får inte 

åberopas gentemot upphovsmännen 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. 
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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. 

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa 

att journalisterna får en rättvis del av de 

intäkter som kommer från användningen 

av pressutgivares rättigheter. 

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 

för offentliggörandet. 

 

Or. en 
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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 13 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 13 utgår 

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 

 

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 

 



 

AM\1162327SV.docx  PE624.050v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

användning av verk och andra alster. 

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. 

 

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. 

 

Or. en 

 

 


