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5.9.2018 A8-0245/162 

Ändringsförslag  162 

Jean-Marie Cavada 

för ALDE-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 5a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Artikel 5a 

 Användning av utdrag ur befintliga verk 

och andra alster i innehåll som laddas 

upp eller tillgängliggörs av användare 

 (1) Medlemsstaterna ska föreskriva ett 

undantag från de rättigheter som 

föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i direktiv 

2001/29/EG, artiklarna 5 a och 7.1 i 

direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 a i direktiv 

2009/24/EG och artikel 11 i detta direktiv 

för att möjliggöra användning av utdrag 

ur befintliga verk och andra alster i 

innehåll som användare laddar upp eller 

tillgängliggör, utanför sitt arbete, för 

syften som kritik, recensioner, 

illustrationer, karikatyrer, parodier eller 

pastischer, förutsatt att utdragen 

 (a) har anknytning till verk eller 

andra alster som redan har gjorts 

lagligen tillgängliga för allmänheten, 

 (b) åtföljs av angivande av källan, 

inbegripet upphovsmannens namn, 

såvida inte detta visar sig vara omöjligt, 

och 

 (c) används i enlighet med god sed 

och på ett sätt som inte går utöver det 

särskilda syfte för vilket de används. 

 (2) Varje avtalsbestämmelse som 
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strider mot undantaget i denna artikel ska 

vara ogiltig. 

 (3) Leverantörer av delningstjänster 

för onlineinnehåll ska inte för sin egen 

räkning kunna åberopa undantaget i 

punkt 1 i denna artikel i syfte att 

begränsa sitt ansvar eller omfattningen av 

sina skyldigheter enligt de avtal som 

ingåtts med rättsinnehavare med 

tillämpning av artikel 13 i detta direktiv. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/163 

Ändringsförslag  163 

Jean-Marie Cavada 

för ALDE-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 

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. 

1. Medlemsstaterna ska ge utgivare av 

presspublikationer de rättigheter som avses 

i artiklarna 2 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG 

så att de kan få skälig och proportionerlig 

ersättning för digital användning av deras 

presspublikationer av leverantörer av 

informationssamhällets tjänster. 

 Sådana rättigheter ska inte gälla för 

användning av oväsentliga delar av en 

presspublikation, inbegripet enskilda ord 

eller mycket korta utdrag. 

 Skyddet ska inte heller utsträckas till 

faktauppgifter. 

 1a. De rättigheter som avses i punkt 1 

ska inte hindra enskilda användares 

legitima privata och icke-kommersiella 

användning av 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 

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 



 

AM\1162319SV.docx  PE624.050v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

inte beröva dem rätten att utnyttja sina verk 

och andra alster oberoende av den 

presspublikation i vilken de ingår. 

inte beröva dem rätten att utnyttja sina verk 

och andra alster oberoende av den 

presspublikation i vilken de ingår.  

 2a. De rättigheter som avses i punkt 1 

ska inte utsträckas till att omfatta 

hyperlänkar som åtföljs av enskilda ord 

eller mycket korta textutdrag. 

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. 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 för 

offentliggörandet. 

4. De rättigheter som avses i punkt 1 

ska upphöra att gälla 5 år efter 

publicerandet av presspublikationen. 

Denna frist ska beräknas från och med den 

första dagen i januari året efter dagen för 

offentliggörandet. 

 De rättigheter som avses i punkt 1 ska inte 

tillämpas med retroaktiv verkan.  

 4a. Medlemsstaterna ska se till att 

upphovsmän får en lämplig andel av de 

ytterligare intäkter som pressutgivare 

erhåller för användningen av en 

presspublikation av leverantörer av 

informationssamhällets tjänster.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/164 

Ändringsförslag  164 

Jean-Marie Cavada 

för ALDE-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 5a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (5a) I vissa medlemsstater krävs 

förhandstillstånd från upphovsmännen, 

rättsinnehavarna eller 

upphovsrättsorganisationerna för 

mångfaldigande och användning av 

arkitektoniska verk eller skulpturer som 

är permanent placerade på offentliga 

platser. I andra medlemsstater ges ett 

undantag från de rättigheter som 

fastställs i artiklarna 2 och 3 i direktiv 

2001/29/EG, för mångfaldigande eller 

annan användning av sådana verk, 

antingen för kommersiella eller icke-

kommersiella syften. Med tanke på den 

fragmenterade rättsliga situationen inom 

unionen när det gäller den så kallade 

panoramafriheten, skulle ytterligare 

harmonisering vara fördelaktig för att 

stimulera innovation och delning av 

kulturföremål i hela Europa.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Ändringsförslag  165 

Jean-Marie Cavada 

för ALDE-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 5b (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Artikel 5b 

 1. Medlemsstaterna ska föreskriva ett 

undantag eller en inskränkning av de 

rättigheter som föreskrivs i 

artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG 

och artiklarna 5 a och 7.1 i 

direktiv 96/9/EG för att tillåta 

mångfaldigande och användning av verk 

såsom arkitektoniska verk eller skulpturer 

som är stadigvarande placerade på allmän 

plats, bortsett från all användning som är 

i kommersiellt syfte. 

 2. Varje avtalsbestämmelse som 

strider mot undantaget i denna artikel ska 

vara ogiltig. 

Or. en 

 

 


