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Förslag till direktiv 

Skäl 37 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) Under de senaste åren har 

marknaden för onlineinnehåll blivit mer 

komplex. Onlinetjänster som ger tillgång 

till upphovsrättsskyddat innehåll som 

laddas upp av användarna utan 

rättighetsinnehavarnas deltagande har 

blomstrat och blivit den viktigaste källan 

till tillgång till innehåll på nätet. Detta 

påverkar rättsinnehavarnas möjligheter att 

avgöra om och på vilka villkor deras verk 

och andra alster används samt deras 

möjligheter att få en tillräcklig ersättning 

för detta. 

(37) Under de senaste åren har 

marknaden för onlineinnehåll blivit mer 

komplex. Onlinetjänster som ger tillgång 

till upphovsrättsskyddat innehåll som 

laddas upp av användarna utan 

rättsinnehavarnas deltagande har 

blomstrat och blivit den viktigaste källan 

till tillgång till upphovsrättsskyddat 

innehåll på nätet. Onlinetjänster är ett sätt 

att skapa bredare tillgång till kulturella 

och kreativa verk och erbjuder goda 

möjligheter för de kulturella och kreativa 

branscherna att utveckla nya 

affärsmodeller. Dessa tjänster gynnar 

mångfald och gör innehåll lättillgängligt, 

men de skapar även utmaningar när 

upphovsrättsskyddat innehåll laddas upp 

utan föregående tillstånd från 

rättsinnehavarna. Detta påverkar 

rättsinnehavarnas möjligheter att avgöra 

om och på vilka villkor deras verk och 
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andra alster används samt deras 

möjligheter att få tillräcklig ersättning för 

detta, eftersom vissa tjänster för 

användaruppladdat innehåll inte ingår 

licensavtal med hänvisning till att de 

säger sig omfattas av ”safe harbour”-

undantaget enligt direktiv 2000/31/EG. 

Or. en 
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Förslag till direktiv 

Skäl 37a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (37a) Vissa av informationssamhällets 

tjänster är, som en del av sin normala 

användning, utformade för att ge 

allmänheten tillgång till 

upphovsrättsskyddat innehåll eller andra 

alster som laddas upp av användarna. 

Definitionen av en leverantör av 

delningstjänster för onlineinnehåll enligt 

detta direktiv bör omfatta leverantörer av 

informationssamhällets tjänster som har 

som ett av sina huvudsyften att lagra och 

ge allmän tillgång till eller att strömma 

upphovsrättsskyddat innehåll som laddas 

upp eller görs tillgängligt av användarna, 

som optimerar innehåll utöver rena 

värdtjänster för innehållet, vilket bland 

annat omfattar marknadsföring, 

målvisning, märkning, förmedling eller 

sekvensering av de uppladdade verken 

eller andra alstren, oavsett vilka medel 

som används för ändamålet, och som 
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därför agerar på ett aktivt sätt. 

Definitionen av leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll enligt 

detta direktiv omfattar inte 

tjänsteleverantörer som agerar i egenskap 

av aktörer med icke-kommersiellt syfte, 

såsom onlineuppslagsverk och 

leverantörer av onlinetjänster där 

innehållet laddas upp med godkännande 

av alla berörda rättsinnehavare, såsom 

utbildningsdatabaser eller vetenskapliga 

databaser. Leverantörer av molntjänster 

för individuell användning som inte ger 

allmänheten direkt tillgång, plattformar 

för utveckling av öppen programvara 

samt internetbaserade marknadsplatser 

vars huvudsakliga verksamhet är 

detaljhandel på nätet med fysiska varor 

bör inte betraktas som leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll i den 

mening som avses i detta direktiv. 

Or. en 
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Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 38 – stycke 1 

 
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. 

Leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll utför en överföring till 

allmänheten och är därmed ansvariga för 

innehållet. Till följd av sin aktiva roll bör 

de ingå skäliga och lämpliga licensavtal 

med rättsinnehavare som begär detta. 

Därför kan de inte dra nytta av det 
undantag från ansvar som föreskrivs i 

artikel 14 i direktiv 2000/31/EG34 när det 

gäller upphovsrättsligt relevanta 

handlingar. Ansvaret för leverantörerna 

av delningstjänster för onlineinnehåll bör 

inte omfatta hyperlänkning avseende 

presspublikationer enligt definitionen i 

detta direktiv. Rättsinnehavaren bör inte 

vara skyldig att ingå licensavtal. Om 

licensavtal ingås bör de även i samma 

utsträckning och med samma 

tillämpningsområde omfatta användarnas 

ansvar när dessa agerar i egenskap av 

aktörer med icke-kommersiella syften. 

För att se till att eventuella licensavtal 

fungerar bör leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll vidta 
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lämpliga och proportionerliga åtgärder 

för att säkerställa skyddet för verk eller 

andra alster som laddas upp av deras 

användare. Dessa åtgärder får utformas 

på olika sätt och omfatta och/eller 

kombinera mänsklig granskning och 

ändamålsenlig teknik. Om avtal med 

rättsinnehavarna saknas är det även 

rimligt att förvänta sig att leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll snabbt 

avlägsnar, eller vidtar lämpliga och 

proportionerliga åtgärder för att se till att 

det via deras tjänster inte går att få 

tillgång till, verk eller andra alster som 

överträder upphovsrätten eller närstående 

rättigheter och som identifierats av 

rättsinnehavare. Dessa åtgärder bör dock 

inte leda till att det inte går att få tillgång 

till verk eller andra alster som inte 

överträder upphovsrätten och som laddats 

upp av användare. De åtgärder som vidtas 

för att tillämpa detta direktiv bör inte 

tillämpas utöver de parametrar/kriterier 

som fastställts i samarbete med 

rättsinnehavare. Rättsinnehavare bör 

hållas ansvariga för allt missbruk och all 

omotiverad användning av de åtgärder 

som vidtas för att tillämpa detta direktiv. 
_________________ _________________ 

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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Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 
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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. 

(39) Samarbete mellan leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll och 

rättsinnehavare är avgörande för att 

åtgärderna ska fungera. I synnerhet bör 

rättsinnehavare lämna relevant 

information till leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll för att 

dessa ska kunna identifiera deras innehåll 

när de tillämpar åtgärderna. 

Tjänsteleverantörerna bör vara 

transparenta gentemot rättsinnehavarna när 

det gäller de åtgärder som vidtas, för att 

möjliggöra en bedömning av dessas 

lämplighet. För att undvika en alltför stor 

börda för nystartade företag och små och 

medelstora företag bör åtgärderna stå i 

proportion till dessas medel och storlek. 

Vid bedömningen av de vidtagna 

åtgärdernas proportionalitet och 

ändamålsenlighet bör vederbörlig hänsyn 
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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. 

tas till tekniska begränsningar, kostnaden 

för åtgärderna samt mängden eller typen 

av verk/innehåll eller andra alster som 

laddas upp av användarna av tjänsterna 

och mängden av verk/innehåll eller 

omfattningen av tjänsten. I enlighet med 

artikel 15 i direktiv 2000/31/EG bör i 

tillämpliga fall tjänsteleverantörernas 

vidtagande av åtgärder inte bestå av en 

allmän övervakningsskyldighet, utan 

begränsas till en skyldighet att se till att 

deras tjänster inte kan användas på ett 

otillåtet sätt avseende specifika och 

vederbörligen anmälda 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

alster. När tjänsteleverantörerna vidtar 

dessa åtgärder bör de även göra en 

avvägning mellan användarnas och 

rättsinnehavarnas rättigheter enligt 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. Åtgärderna 

bör inte påverka den legitima 

användningen av undantag och 

inskränkningar. De åtgärder som 

tillämpas bör inte kräva identifiering av 

enskilda användare som laddar upp 

innehåll utöver de stränga kraven på en 

korrekt fungerande mekanism för 

klagomål och prövning, och bör inte 

omfatta behandling av uppgifter som rör 

enskilda användare, i enlighet med 

förordning (EU) 2016/6791a och direktiv 

2002/58/EG1b. 

Eftersom de åtgärder som leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll vidtar 

för att tillämpa detta direktiv kan ha en 

negativ eller oproportionerlig effekt på 

legitimt innehåll som laddas upp eller 

visas av användare, i synnerhet när det 

berörda innehållet omfattas av ett 

undantag eller en inskränkning, bör 

leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll åläggas att erbjuda en 

klagomålsmekanism till förmån för 

användare vars innehåll har påverkats av 

åtgärderna. En sådan mekanism bör göra 

det möjligt för användaren att ta reda på 

varför åtgärder har vidtagits mot det 
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berörda innehållet, och den bör inbegripa 

grundläggande information om de 

relevanta undantag och inskränkningar 

som är tillämpliga. Mekanismen bör 

föreskriva miniminormer för klagomål för 

att säkerställa att det finns tillräcklig 

information för att bedöma och besvara 

klagomål. En betrodd tredje part som 

utses av medlemsstaten bör besvara alla 

mottagna klagomål inom rimlig tid. 

Korrigerande åtgärder bör utan 

otillbörligt dröjsmål vidtas av 

plattformarna eller av den betrodda tredje 

parten med ansvar för mekanismen om 

åtgärder visar sig vara omotiverade. 

Or. en 
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Louis-Joseph Manscour, Sylvie Guillaume, Isabelle Thomas, Guillaume Balas, 
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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 39a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (39a) Medlemsstaterna bör se till att det 

finns en medlingsmekanism som gör det 

möjligt för tjänsteleverantörer och 

rättsinnehavare att göra upp i godo vid 

varje tvist som följer av villkoren för deras 

samarbetsavtal. Medlemsstaterna bör i 

detta syfte utse ett opartiskt organ med all 

den relevanta behörighet och erfarenhet 

som behövs för att hjälpa parterna att lösa 

sin tvist. 

Or. en 
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Clara Eugenia Aguilera García, Vladimír Maňka, Alfred Sant, Virginie Rozière, 

Emmanuel Maurel, Louis-Joseph Manscour, Isabelle Thomas, Guillaume Balas, 
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Jens Rohde, Thierry Cornillet, Jean Arthuis, Dominique Riquet, Nathalie Griesbeck, 

Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel, António Marinho e Pinto, 

Patrick Le Hyaric, Morten Løkkegaard, José Bové, Angélique Delahaye, Franck Proust, 

Alain Lamassoure, Renaud Muselier, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, 

Joëlle Bergeron 

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 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 

Användning av skyddat innehåll av 

leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll 

Or. en 
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Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Jens Rohde, Thierry Cornillet, Jean Arthuis, 

Dominique Riquet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel, 

António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Morten Løkkegaard, José Bové, 
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Enrique Guerrero Salom, Karine Gloanec Maurin, Inés Ayala Sender, 

Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, 

Clara Eugenia Aguilera García, Vladimír Maňka, Alfred Sant, Elena Valenciano, 
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Sergio Gutiérrez Prieto, Pervenche Berès, Virginie Rozière, Emmanuel Maurel, 

Louis-Joseph Manscour, Sylvie Guillaume, Isabelle Thomas, Guillaume Balas, 

Vincent Peillon 

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 – punkt -1 (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Utan att det påverkar artikel 3.1 

och 3.2 i direktiv 2001/29/EG utför 

leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll en överföring till 

allmänheten och ska ingå skäliga och 

lämpliga licensavtal med rättsinnehavare 

som så begär. Sådana licensavtal som 

leverantörer av delningstjänster för 

onlineinnehåll ingår med rättsinnehavare 

ska omfatta ansvar för verk som laddas 

upp av användarna av deras tjänster, 

såvida inte dessa användare agerar i 

kommersiellt syfte eller inte är 

rättsinnehavaren eller dennes ombud. 

Or. en 
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7.9.2018 A8-0245/222/rev1 

Ändringsförslag  222/rev1 

Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Jens Rohde, Thierry Cornillet, Jean Arthuis, 

Dominique Riquet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel, 

António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Morten Løkkegaard, José Bové, 

Angélique Delahaye, Franck Proust, Alain Lamassoure, Renaud Muselier, 

Marc Joulaud, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Joëlle Bergeron, Mercedes Bresso, 

Maria Arena, Juan Fernando López Aguilar, Edouard Martin, 

Enrique Guerrero Salom, Karine Gloanec Maurin, Inés Ayala Sender, 

Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, 

Clara Eugenia Aguilera García, Vladimír Maňka, Alfred Sant, Elena Valenciano, 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Costas Mavrides, José Blanco López, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Julie Ward, Carlos Zorrinho, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Pervenche Berès, Virginie Rozière, Emmanuel Maurel, 

Louis-Joseph Manscour, Sylvie Guillaume, Isabelle Thomas, Guillaume Balas, 

Vincent Peillon 

 

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 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 

1. De leverantörer av delningstjänster 

för onlineinnehåll som avses i punkt -1 
ska, i samarbete med rättsinnehavare, vidta 

lämpliga och proportionerliga åtgärder för 

att säkerställa tillämpningen av licensavtal 

som ingåtts med rättsinnehavare för 

användning av deras verk eller andra alster 

via dessa tjänster. 

Om licensavtal med rättsinnehavare 

saknas ska leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll se till 

att det inte går att få tillgång till, eller 

från sina tjänster snabbt avlägsna, 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

alster som identifieras av rättsinnehavare, 

och de ska vidta lämpliga och 

proportionerliga åtgärder för att 

förhindra att sådana verk eller andra 

alster blir tillgängliga i framtiden. Inga 

åtgärder som tjänsteleverantörer vidtar 
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förekommande fall med lämplig 

rapportering om erkännande och 

användning av verk och andra alster. 

för detta ändamål får leda till att det inte 

går att få tillgång till upphovsrättsligt 

skyddade verk eller andra alster som inte 

överträder upphovsrätten eller inte har 

identifierats, inklusive sådant innehåll 

som omfattas av ett undantag från 

upphovsrätten. 

Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörerna av delningstjänster för 

onlineinnehåll tillämpar sådana åtgärder 

på grundval av den relevanta information 

som tillhandahålls av rättsinnehavarna. 

För att dessa åtgärder ska fungera 

effektivt ska rättsinnehavarna 

tillhandahålla leverantörerna av 

delningstjänster för onlineinnehåll sådan 

information. 

Leverantörerna av delningstjänster för 

onlineinnehåll ska på ett klart och tydligt 

sätt informera rättsinnehavare om de 

åtgärder som vidtas och om hur de 

genomförs samt i tillämpliga fall 

regelbundet rapportera om användningen 

av verken och de andra alstren. 

Medlemsstaterna ska se till att 

genomförandet av eventuella åtgärder 

enligt punkt 1 står i proportion till sitt 

syfte – med beaktande av bland annat 

tjänsternas beskaffenhet och omfattning, 

tillgången till teknik och dess 

ändamålsenlighet med hänsyn till den 

tekniska utvecklingen – och åstadkommer 

en balans mellan användarnas och 

rättsinnehavarnas grundläggande 

rättigheter, inbegripet de som stadgas i 

undantag och inskränkningar som 

föreskrivs i unionsrätten och de 

rättigheter som fastställs i artikel 11 i 

stadgan om de grundläggande 

rättigheterna, samt i enlighet med 

artikel 15 i direktiv 2000/31/EG, där 

denna är tillämplig, inte medför någon 

allmän skyldighet för leverantörer av 

delningstjänster för onlineinnehåll att 

övervaka den information som de överför 

eller lagrar. 

Or. en 



 

AM\1162422SV.docx  PE624.050v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2018 A8-0245/223/rev1 

Ändringsförslag  223/rev1 

Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Jens Rohde, Thierry Cornillet, Jean Arthuis, 

Dominique Riquet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel, 

António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Morten Løkkegaard, José Bové, 

Angélique Delahaye, Franck Proust, Alain Lamassoure, Renaud Muselier, 

Marc Joulaud, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Joëlle Bergeron, Mercedes Bresso, 

Maria Arena, Juan Fernando López Aguilar, Edouard Martin, 

Enrique Guerrero Salom, Karine Gloanec Maurin, Inés Ayala Sender, 

Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, 

Clara Eugenia Aguilera García, Vladimír Maňka, Alfred Sant, Elena Valenciano, 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Costas Mavrides, José Blanco López, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Julie Ward, Carlos Zorrinho, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Pervenche Berès, Virginie Rozière, Emmanuel Maurel, 

Louis-Joseph Manscour, Sylvie Guillaume, Isabelle Thomas, Guillaume Balas, 

Vincent Peillon 

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 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

2. För att förhindra missbruk av eller 

begränsningar i utövandet av undantag 

från och inskränkningar av 

upphovsrättslagstiftningen ska 
medlemsstaterna säkerställa att de 

tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 

inför effektiva och snabba mekanismer för 

klagomål och prövning som finns 

tillgängliga för användare i händelse av 

tvister om tillämpningen av de åtgärder 

som avses i punkt 1. Alla klagomål som 

lämnas in inom ramen för sådana 

mekanismer ska behandlas utan 

otillbörligt dröjsmål och genom mänsklig 

granskning av en betrodd tredje part som 

utsetts av medlemsstaterna. 

Rättighetshavare ska hållas ansvariga för 

omotiverad användning av de åtgärder 

som avses i punkt 1, och avvisande av 

klagomål ska motiveras. 
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I enlighet med direktiv 95/46/EG, direktiv 

2002/58/EG, förordning (EU) 2016/679 

(allmän dataskyddsförordning), artikel 8 i 

stadgan om de grundläggande 

rättigheterna och artikel 19 i 

FN:s förklaring om de mänskliga 

rättigheterna ska vidare de åtgärder som 

avses i punkt 1 kräva identifiering av 

enskilda användare och behandling av 

deras personuppgifter endast i den strikta 

utsträckning som är nödvändig för att den 

mekanism för klagomål och prövning som 

avses i denna punkt ska fungera korrekt. 

När ett klagomål fått sin slutgiltiga 

lösning inom ramen för klagomåls- och 

prövningsmekanismen ska de 

personuppgifter som rör klagomålet 

raderas. 

Medlemsstaterna ska också se till att 

användarna, inom ramen för 

tillämpningen av de åtgärder som avses i 

punkt 1, har tillgång till domstol eller en 

annan relevant rättslig myndighet för att 

hävda sin rätt att utnyttja ett undantag 

från eller en inskränkning av 

upphovsrättsliga regler. 

Or. en 
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7.9.2018 A8-0245/224/rev1 

Ändringsförslag  224/rev1 

Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Jens Rohde, Thierry Cornillet, Jean Arthuis, 

Dominique Riquet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel, 

António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Morten Løkkegaard, José Bové, 

Angélique Delahaye, Franck Proust, Alain Lamassoure, Renaud Muselier, 

Marc Joulaud, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Joëlle Bergeron, Mercedes Bresso, 

Maria Arena, Juan Fernando López Aguilar, Edouard Martin, 

Enrique Guerrero Salom, Karine Gloanec Maurin, Inés Ayala Sender, 

Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, 

Clara Eugenia Aguilera García, Vladimír Maňka, Alfred Sant, Elena Valenciano, 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Costas Mavrides, José Blanco López, 

Virginie Rozière, Emmanuel Maurel, Louis-Joseph Manscour, Sylvie Guillaume, 

Isabelle Thomas, Guillaume Balas, Vincent Peillon, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Julie Ward, Carlos Zorrinho, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Pervenche Berès 

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 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

3. Medlemsstaterna ska vid behov 

underlätta samarbetet mellan leverantörer 

av delningstjänster för onlineinnehåll, 

användare och rättsinnehavare genom 

dialoger med berörda parter för att komma 

överens om kriterier för att avgöra om de 

åtgärder avseende licensfria verk och 

andra alster som avses i punkt 1 är 

lämpliga och proportionerliga, med 

beaktande av till exempel tjänsternas 

beskaffenhet och omfattning, antalet verk 

eller andra alster som finns tillgängliga 

via tjänsten samt tillgången till teknik och 

dess ändamålsenlighet med hänsyn tagen 

till den tekniska utvecklingen. 

Or. en 

 


