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6.9.2018 A8-0245/204 

Ändringsförslag  204 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 38 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När leverantörer av informationssamhällets 

tjänster lagrar och ger allmänheten tillgång 

till upphovsrättsskyddade verk eller andra 

alster som laddats upp av användarna, 
och därmed går längre än att enbart 

tillhandahålla fysiska faciliteter och utför 

en överföring till allmänheten, är de 

skyldiga att ingå licensavtal med 

rättsinnehavare, såvida de inte är 

berättigade till undantag från ansvar enligt 

artikel 14 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/31/EG34. 

När leverantörer av informationssamhällets 

tjänster erbjuder användare tjänster för 

lagring av innehåll och ger allmänheten 

tillgång till innehåll, och när denna 

verksamhet utgör en överföring till 

allmänheten och inte är av rent teknisk, 

automatisk eller passiv natur, bör de vara 

skyldiga att ingå licensavtal med 

rättsinnehavare avseende 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

alster, såvida de inte är berättigade till 

undantagen från ansvar enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG34. 

Vad gäller artikel 14 är det nödvändigt att 

kontrollera om tjänsteleverantören spelar 

en aktiv roll, bl.a. genom att optimera 

presentationen av de uppladdade verken 

eller andra alstren eller genom att 

marknadsföra dem, oavsett vilken typ av 

medel som används för ändamålet. 

 

För att säkerställa att licensavtal fungerar 

bör leverantörer av informationssamhällets 

tjänster som lagrar och tillgängliggör för 

allmänheten stora mängder 

upphovsrättsligt skyddade verk eller andra 

alster som laddats upp av användarna 
vidta lämpliga och proportionella åtgärder 

för att säkerställa skyddet för verk eller 

andra alster, t.ex. genom införande av 

effektiv teknik. Denna skyldighet bör även 

För att säkerställa tillämpningen av 

licensavtal bör leverantörer av 

informationssamhällets tjänster som aktivt 

och direkt medverkar till att möjliggöra 

för användare att ladda upp, 

tillgängliggöra och marknadsföra verk för 

allmänheten vidta lämpliga och 

proportionella åtgärder för att säkerställa 

skyddet för verk eller andra alster. Sådana 

åtgärder bör respektera Europeiska 
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gälla när leverantörer av 

informationssamhällets tjänster har rätt till 

undantaget från ansvar i artikel 14 i 

direktiv 2000/31/EG. 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och bör inte medföra någon 

allmän skyldighet för leverantörer av 

informationssamhällets tjänster att 

övervaka den information som de överför 

eller lagrar enligt vad som avses i 

artikel 15 i direktiv 2000/31/EG. 

_________________ _________________ 

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden, 

EGT L 178, 1.7.2000, s. 1. 

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden, 

EGT L 178, 1.7.2000, s. 1. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/205 

Ändringsförslag  205 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 38b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (38b) Samarbetet mellan leverantörer av 

informationssamhällets tjänster och 

rättsinnehavare är avgörande för 

genomförandet av sådana åtgärder. 

Rättsinnehavare bör för leverantörer av 

informationssamhällets tjänster korrekt 

identifiera de verk eller andra alster för 

vilka de gör anspråk på upphovsrätten. 

Rättsinnehavare bör förbli ansvariga för 

anspråk från tredje parter avseende 

användningen av verk som de har 

identifierat som sina egna vid 

genomförandet av varje form av avtal som 

ingåtts med leverantören av 

informationssamhällets tjänster. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/206 

Ändringsförslag  206 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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. en 
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6.9.2018 A8-0245/207 

Ändringsförslag  207 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Medlemsstaterna ska föreskriva ett 

undantag från 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 

genomförs i syfte att utföra text- och 

datautvinning i fråga om verk och andra 

alster som lagligen finns tillgängliga 

online, under förutsättning att 

rättsinnehavaren inte har förbehållit sig 

rätten till sådana användningsområden i 

ett maskinläsbart format. 

 Detta undantag ska inte tillämpas på text- 

och datautvinning av presspublikationer i 

den mening som avses i artikel 2.4 i detta 

direktiv eller på text- och datautvinning 

av verk eller andra alster som ingår i en 

presspublikation, under förutsättning att 

utgivarna av dessa presspublikationer 

uttrycker ett sådant förbehåll genom att 

förteckna sina webbplatser på en central 

informationspunkt online. 

 Mångfaldigande och utvinning som gjorts 

för text- och datautvinning av sådana 

verk och andra alster ska raderas så snart 

de inte längre behövs för detta ändamål. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/208 

Ändringsförslag  208 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 1b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Medlemsstaterna ska föreskriva ett 

undantag från 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 av verk 

eller andra alster till vilka de har erhållit 

laglig tillgång och som genomförs i syfte 

att utföra text- och datautvinning utan 

vinstsyfte för forskningsorganisationers 

och kulturarvsinstitutioners vetenskapliga 

ändamål. 

 Varje avtalsbestämmelse som strider mot 

undantaget i första stycket ska vara 

ogiltig. 

 Mångfaldigande och utvinning som 

genomförts för text- och 

datautvinningsändamål ska lagras på ett 

säkert sätt. Så snart forskningen har 

avslutats ska kopiorna raderas eller, om 

medlemsstaterna väljer att utnyttja denna 

möjlighet, lagras av betrodda organ som 

utsetts för detta ändamål. 

Or. en 

 


