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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala 

inre marknaden 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0593), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0383/2016), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med 

beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 februari 20171, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 

utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för industrifrågor, 

forskning och energi och utskottet för kultur och utbildning (A8-0000/2017). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet godkänner det uttalande som bifogas denna resolution. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Den snabba tekniska utvecklingen 

fortsätter att förändra det sätt på vilket verk 

och andra skyddade alster skapas, 

produceras, distribueras och används. Nya 

(3) Den snabba tekniska utvecklingen 

fortsätter att förändra det sätt på vilket verk 

och andra skyddade alster skapas, 

produceras, distribueras och används. Nya 

                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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affärsmodeller och nya aktörer dyker 

fortsättningsvis upp. De mål och principer 

som fastställs i unionens ram för 

upphovsrätten är fortsatt välgrundade. Det 

råder dock fortfarande ovisshet om 

rättsläget både hos rättsinnehavare och 

användare när det gäller vissa 

användningsområden, även 

gränsöverskridande användning, av verk 

eller andra alster i den digitala miljön. 

Enligt kommissionens meddelande Mot en 

modernare och mer europeisk ram för 

upphovsrätten26 är det på vissa områden 

nödvändigt att anpassa och komplettera 

unionens nuvarande upphovsrättsliga ram. 

Detta direktiv fastställer regler för att 

anpassa vissa undantag och inskränkningar 

till digitala och gränsöverskridande miljöer 

samt åtgärder för att underlätta viss 

licensieringspraxis vad gäller spridning av 

utgångna verk och onlinetillgång till 

audiovisuella verk över plattformar för 

beställvideo i syfte att säkerställa en 

bredare tillgång till innehåll. För att uppnå 

en välfungerande marknadsplats för 

upphovsrätt bör det även finnas 

bestämmelser om rättigheter i 

publikationer, om användningen av verk 

och andra alster av leverantörer av 

onlinetjänster som lagrar och ge tillgång 

till användaruppladdat innehåll och om 

transparens i upphovsmäns och utövande 

konstnärers avtal. 

affärsmodeller och nya aktörer dyker 

fortsättningsvis upp. De mål och principer 

som fastställs i unionens ram för 

upphovsrätten är fortsatt välgrundade. Det 

råder dock fortfarande ovisshet om 

rättsläget både hos rättsinnehavare och 

användare när det gäller vissa 

användningsområden, även 

gränsöverskridande användning, av verk 

eller andra alster i den digitala miljön. 

Enligt kommissionens meddelande Mot en 

modernare och mer europeisk ram för 

upphovsrätten26 är det på vissa områden 

nödvändigt att anpassa och komplettera 

unionens nuvarande upphovsrättsliga ram. 

Detta direktiv fastställer regler för att 

anpassa vissa undantag och inskränkningar 

till digitala och gränsöverskridande miljöer 

samt åtgärder för att underlätta viss 

licensieringspraxis vad gäller spridning av 

utgångna verk och onlinetillgång till 

audiovisuella verk över plattformar för 

beställvideo i syfte att säkerställa en 

bredare tillgång till innehåll. För att uppnå 

en välfungerande marknadsplats för 

upphovsrätt bör det även finnas 

bestämmelser om utövande av rättigheter i 

publikationer, om användningen av verk 

och andra alster på plattformar hos 

leverantörer av onlinetjänster som lagrar 

och ger tillgång till användaruppladdat 

innehåll och om transparens i 

upphovsmäns och utövande konstnärers 

avtal. 

__________________ __________________ 

26 COM(2015) 626 slutlig. 26 COM(2015)0626. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Detta direktiv grundar sig på och 

kompletterar bestämmelserna i de direktiv 

som gäller på detta område, särskilt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/9/EG27, Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/29/EG28, Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2006/115/EG29, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/24/EG30, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2012/28/EU31 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/26/EU32. 

(4) Detta direktiv grundar sig på och 

kompletterar bestämmelserna i de direktiv 

som gäller på detta område, särskilt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/9/EG27, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/31/EG27a, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/29/EG28, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2006/115/EG29, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/24/EG30, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2012/28/EU31 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/26/EU32.  

__________________ __________________ 

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt 

skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, 

s. 20). 

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt 

skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, 

s. 20). 

 27a 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 (”Direktiv om elektronisk 

handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1). 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 

harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället (EGT L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 

harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället (EGT L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/115/EG av den 12 december 2006 om 

uthyrnings- och utlåningsrättigheter 

avseende upphovsrättsligt skyddade verk 

och om upphovsrätten närstående 

rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28). 

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/115/EG av den 12 december 2006 om 

uthyrnings- och utlåningsrättigheter 

avseende upphovsrättsligt skyddade verk 

och om upphovsrätten närstående 

rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28). 

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/24/EG av den 23 april 2009 om 

rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 

111, 5.5.2009, s. 16). 

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/24/EG av den 23 april 2009 om 

rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 

111, 5.5.2009, s. 16). 

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om 

viss tillåten användning av anonyma verk 

(EUT L 299, 27.10.2012, s. 5). 

2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om 

viss tillåten användning av anonyma verk 

(EUT L 299, 27.10.2012, s. 5). 

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/26/EU av den 26 februari 2014 om 

kollektiv förvaltning av upphovsrätt och 

närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av 

rättigheter till musikaliska verk för 

användning på nätet på den inre 

marknaden, EUT L 84, 20.3.2014, s. 72. 

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/26/EU av den 26 februari 2014 om 

kollektiv förvaltning av upphovsrätt och 

närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av 

rättigheter till musikaliska verk för 

användning på nätet på den inre 

marknaden, EUT L 84, 20.3.2014, s. 72. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Inom forskning, utbildning och 

bevarande av kulturarvet möjliggör den 

digitala tekniken nya typer av 

användningsområden som inte entydigt 

omfattas av nuvarande unionsbestämmelser 

om undantag och inskränkningar. 

Dessutom kan den frivilliga karaktären hos 

undantag och inskränkningar som 

föreskrivs i direktiven 2001/29/EG, 

96/9/EG och 2009/24/EG inom dessa 

områden inverka negativt på den inre 

marknadens funktion. Detta är särskilt 

relevant vid gränsöverskridande 

användning, som blir allt viktigare i den 

digitala miljön. De befintliga undantag och 

inskränkningar i unionslagstiftningen som 

är relevanta för vetenskaplig forskning, 

undervisning och bevarande av kulturarvet 

bör därför omprövas i ljuset av dessa nya 

användningsområden. Obligatoriska 

undantag eller inskränkningar för 

användning av teknik för text- och 

datautvinning inom forskning, 

illustrationer i undervisningssyfte i den 

digitala miljön och för bevarande av 

kulturarvet bör införas. För 

(5) Inom innovation, forskning, 

utbildning och bevarande av kulturarvet 

möjliggör den digitala tekniken nya typer 

av användningsområden som inte entydigt 

omfattas av nuvarande unionsbestämmelser 

om undantag och inskränkningar. 

Dessutom kan den frivilliga karaktären hos 

undantag och inskränkningar som 

föreskrivs i direktiven 2001/29/EG, 

96/9/EG och 2009/24/EG inom dessa 

områden inverka negativt på den inre 

marknadens funktion. Detta är särskilt 

relevant vid gränsöverskridande 

användning, som blir allt viktigare i den 

digitala miljön. De befintliga undantag och 

inskränkningar i unionslagstiftningen som 

är relevanta för innovation, vetenskaplig 

forskning, undervisning och bevarande av 

kulturarvet bör därför omprövas i ljuset av 

dessa nya användningsområden. 

Obligatoriska undantag eller 

inskränkningar för användning av teknik 

för text- och datautvinning inom 

innovation, forskning, illustrationer i 

undervisningssyfte i den digitala miljön 

och för bevarande av kulturarvet bör 
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användningsområden som inte omfattas av 

de undantag eller inskränkningar som 

anges i det här direktivet bör de undantag 

och inskränkningar som finns i 

unionsrätten fortsätta att gälla. Direktiven 

96/9/EG och 2001/29/EG bör anpassas. 

införas. För användningsområden som inte 

omfattas av de undantag eller 

inskränkningar som anges i det här 

direktivet bör de undantag och 

inskränkningar som finns i unionsrätten 

fortsätta att gälla. Direktiven 96/9/EG och 

2001/29/EG bör anpassas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Syftet med de undantag och 

inskränkningar som anges i detta direktiv 

är att uppnå en skälig avvägning mellan 

rättigheter och intressen hos upphovsmän 

och andra rättsinnehavare å ena sidan och 

hos användare å andra sidan. De kan endast 

tillämpas i vissa särskilda fall som inte 

strider mot det normala utnyttjandet av 

verken eller andra alster och som inte 

oskäligt inkräktar på rättighetshavarnas 

legitima intressen. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Ny teknik möjliggör automatisk 

datorstödd analys av informationen i digital 

form, t.ex. text, ljud, bild eller data, allmänt 

kallat text- och datautvinning. Denna 

teknik gör det möjligt för forskare att 

behandla stora mängder information för att 

skaffa sig nya kunskaper och upptäcka nya 

(8) Ny teknik möjliggör automatisk 

datorstödd analys av informationen i digital 

form, t.ex. text, ljud, bild eller data, allmänt 

kallat text- och datautvinning. Text- och 

datautvinning möjliggör läsning och 

analys av stora mängder digitalt lagrad 

information för att förvärva nya kunskaper 
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tendenser. Samtidigt som teknik för text- 

och datautvinning är vanlig inom den 

digitala ekonomin, råder det samsyn om 

att text- och datautvinning kan vara till 

fördel för i synnerhet forskarsamfundet 

och därigenom främja innovation. I 

unionen är forskningsorganisationer, 

t.ex. universitet och forskningsinstitut, 

dock osäkra om rättsläget vad gäller i 

vilken omfattning de kan utföra text- och 

datautvinning av innehåll. I vissa fall kan 
text- och datautvinning omfatta 

handlingar som skyddas av upphovsrätt 

och/eller av databasrätt sui generis, 

framför allt mångfaldigande av verk eller 

andra alster och/eller utvinning av 

innehåll från en databas. Om det inte 

finns något undantag eller någon 

inskränkning som kan tillämpas krävs det 

ett tillstånd från rättighetshavarna att 

utföra sådana handlingar. Text- och 

datautvinning kan också utföras med 

avseende på enkla fakta eller data som 

inte är upphovsrättsskyddade, och i dessa 

fall krävs inget tillstånd. 

och upptäcka nya tendenser. För att text- 

och datautvinning ska möjliggöras är det 

nödvändigt att först få tillgång till 

informationen och sedan mångfaldiga 

den. I regel kan informationen först efter 

det att den normaliserats behandlas 

genom text- och datautvinning. När 

informationen gjorts tillgänglig på laglig 

väg äger upphovsrättsligt skyddad 

användning rum när informationen 

i fråga normaliseras, eftersom detta leder 

till ett mångfaldigande genom ändringar 

av informationens format eller genom 

dess utvinning från en databas till ett 

format som kan bli föremål för text- och 

datautvinning. De upphovsrättsligt 

relevanta processerna i samband med 

användning av teknik för text- och 

datautvinning utgörs följaktligen inte av 

själva text- och datautvinningsprocessen, 

som består i att läsa och analysera digitalt 

lagrad, normaliserad information, utan av 

tillgängliggörandeprocessen och den 

process genom vilken information 

normaliseras för att möjliggöra 

automatisk datorstödd analys. Den 

process genom vilken upphovsrättsligt 

skyddad information tillgängliggörs vad 

gäller verk eller andra alster är redan 

reglerad i unionsrätten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Unionslagstiftningen föreskriver 

redan vissa undantag och inskränkningar 

som omfattar användning för 

forskningsändamål vilka kan vara 

tillämpliga på text- och datautvinning. 

Dessa undantag och inskränkningar är dock 

frivilliga och inte helt anpassade till 

(9) Unionslagstiftningen föreskriver 

redan vissa undantag och inskränkningar 

som omfattar användning för 

forskningsändamål vilka kan vara 

tillämpliga på text- och datautvinning. 

Dessa undantag och inskränkningar är dock 

frivilliga och inte helt anpassade till 
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användningen av teknik inom vetenskaplig 

forskning. Om forskare har laglig tillgång 

till innehåll, exempelvis genom 

prenumerationer på publikationer eller 

licenser för öppen tillgång, får villkoren i 

licenserna dessutom undanta text- och 

datautvinning. Eftersom forskning i allt 

högre grad utförs med hjälp av digital 

teknik finns det en risk för att unionens 

konkurrensposition på forskningsområdet 

blir lidande, om inte åtgärder vidtas för att 

komma till rätta med ovissheten kring 

rättsläget när det gäller text- och 

datautvinning. 

användningen av teknik inom vetenskaplig 

forskning. Om innehåll finns att tillgå på 

laglig väg, exempelvis genom 

prenumerationer på publikationer eller 

licenser för öppen tillgång, får villkoren i 

licenserna dessutom undanta text- och 

datautvinning. Eftersom forskning i allt 

högre grad utförs med hjälp av digital 

teknik finns det en risk för att unionens 

konkurrensposition på forskningsområdet 

blir lidande, om inte åtgärder vidtas för att 

komma till rätta med ovissheten kring 

rättsläget när det gäller text- och 

datautvinning. Det är viktigt att erkänna 

potentialen hos tekniker för text- och 

datautvinning när det gäller att 

möjliggöra nya kunskaper, innovation 

och upptäckter på alla områden och den 

roll som dessa tekniker spelar i den 

fortlöpande utvecklingen av den digitala 

ekonomin, genom att föreskriva ett 

undantag för mångfaldigande och 

utvinning av information för text- och 

datautvinningsändamål i fall där innehåll 

finns att tillgå på laglig väg. Tillgång till 

information som redan normaliserats gör 

det möjligt för upphovsrättsinnehavaren 

att begära ersättning, men detta bör inte 

hindra personer som själva har laglig 

tillgång till information att normalisera 

informationen och göra den till föremål 

för text- och datautvinningsanalys. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Vidare är det allmänt erkänt att 

tillgång till normaliserad information i ett 

format som möjliggör text- och 

datautvinning i synnerhet kan gagna 

forskarvärlden i stort, inbegripet mindre 
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forskningsorganisationer, särskilt i fall 

där innehåll inte finns att tillgå på laglig 

väg, exempelvis genom prenumerationer 

på publikationer eller licenser för öppen 

tillgång. I unionen ställs 

forskningsorganisationer, t.ex. universitet 

och forskningsinstitut, inför utmaningar 

när det gäller att få laglig tillgång till de 

volymer av digitalt lagrad information 

som krävs för att nya kunskaper ska 

kunna sökas med hjälp av text- och 

datautvinning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Denna osäkerhet bör åtgärdas 

genom ett obligatoriskt undantag från 

rätten till mångfaldigande och också från 

rätten att förbjuda utvinning av innehåll 

från en databas. Det nya undantaget bör 

gälla utan att det påverkar tillämpningen av 

det befintliga obligatoriska undantaget för 

tillfälliga former av mångfaldigande som 

föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 2001/29, 

som bör fortsätta att gälla för text- och 

datautvinningsteknik som inte omfattar 

kopiering som går utöver 

tillämpningsområdet för det undantaget. 

Forskningsorganisationer bör också 

omfattas av undantaget när de deltar i 

offentlig-privata partnerskap. 

(10) Denna ovisshet kring rättsläget bör 

åtgärdas genom ett obligatoriskt undantag 

för forskningsorganisationer så att dessa 

får tillgång till normaliserad information i 

ett format som möjliggör text- och 

datautvinning, under förutsättning att 

denna process utförs av 

forskningsorganisationen i fråga. 

Rättsinnehavare bör kunna begära 

ersättning för kostnaden för 

normaliseringsprocessen. 

Forskningsorganisationer bör också 

omfattas av undantaget när de deltar i 

offentlig-privata partnerskap. Dessa nya 

undantag bör gälla utan att de påverkar 

tillämpningen av det befintliga 

obligatoriska undantag för tillfälliga 

former av mångfaldigande som föreskrivs i 

artikel 5.1 i direktiv 2001/29/EG, som bör 

fortsätta att gälla för text- och 

datautvinningsteknik som inte omfattar 

kopiering som går utöver 

tillämpningsområdet för det undantaget. 

Or. en 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Det finns inget behov av att 

föreskriva ersättning till rättsinnehavare 

när det gäller användning inom ramen för 

det undantag för text- och datautvinning 

som införs genom detta direktiv, eftersom 

skadan bör vara minimal med beaktande 

av undantagets art och omfattning. 

(13) Det finns ett behov av att föreskriva 

ersättning till rättsinnehavare när det gäller 

det undantag som gör det möjligt för 

forskningsorganisationer utan laglig 

tillgång till information att få tillgång till 

normaliserade data som lämpar sig för 

text- och datautvinning, dock endast i den 

mån ersättningen står i förhållande till 

kostnaden för 

datanormaliseringsprocessen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Skydd av rättsinnehavare mot 

användning av dataset som erhållits 

endast för text- och 

datautvinningsändamål krävs för att 

förhindra missbruk av det undantag och 

den skyldighet som föreskrivs i detta 

direktiv. Icke desto mindre kan det, på 

området för vetenskaplig forskning, 

krävas tillgång till dessa dataset som går 

utöver slutförandet av text- och 

datautvinningsprocessen, för att 

forskningsresultaten ska kunna verifieras. 

Bevarande av relevanta dataset i fall där 

det inte kan garanteras att en upprepad 

normalisering och upprepade text- och 

datautvinningsprocesser skulle ge 

identiska resultat bör regleras. För detta 

ändamål bör medlemsstaterna ha 
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faciliteter för lagring av relevanta dataset 

i syfte att möjliggöra verifiering av 

forskningsresultat som kan komma att 

behövas i ett senare skede. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Även om distansundervisning och 

gränsöverskridande utbildningsprogram för 

det mesta utvecklas på högre 

utbildningsnivåer används digitala verktyg 

och resurser i allt större utsträckning på 

alla utbildningsnivåer, särskilt för att 

förbättra och berika lärandeupplevelsen. 

Det undantag eller den inskränkning som 

föreskrivs i detta direktiv bör därför gynna 

alla utbildningsanstalter inom primär- 

och sekundärutbildning, yrkesutbildning 

och högre utbildning i den mån de 

bedriver sin undervisningsverksamhet i 

icke-kommersiellt syfte. En 

utbildningsanstalts organisationsstruktur 

och finansieringssätt är inte de avgörande 

faktorerna för att avgöra om dess 

verksamhet är av icke-kommersiell 

karaktär. 

(15) Även om distansundervisning och 

gränsöverskridande utbildningsprogram för 

det mesta utvecklas på högre 

utbildningsnivåer används digitala verktyg 

och resurser i allt större utsträckning inom 

utbildning på alla utbildningsnivåer, 

särskilt för att förbättra och berika 

lärandeupplevelsen. Det undantag eller den 

inskränkning som föreskrivs i detta direktiv 

bör därför gynna all 

undervisningsverksamhet som 

tillhandahålls av inrättningar, oberoende 

av dessa inrättningars 

organisationsstruktur och 

finansieringssätt, i den mån de själva 

erkänts eller ackrediterats som 

utbildningsanstalter eller erbjuder ett 

utbildningsprogram som erkänts eller 

ackrediterats av den behöriga nationella 

myndigheten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Undantaget eller inskränkningen (16) Undantaget eller inskränkningen 
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bör omfatta digital användning av verk och 

andra alster, exempelvis användningen av 

delar av eller utdrag från verk för att stödja, 

berika eller komplettera undervisningen, 

inbegripet tillhörande lärande. Verk eller 

andra alster enligt undantaget eller 

inskränkningen bör endast användas inom 

ramen för undervisning och inlärning som 

sker under utbildningsanstalters ansvar, 

även i samband med tentamina, och bör 

begränsas till vad som är nödvändigt för 

syftet med sådan verksamhet. Undantaget 

eller inskränkningen bör omfatta både 

användning via digitala medier i 

klassrummet och onlineutnyttjande över 

den berörda utbildningsanstaltens säkra 

elektroniska nätverk, som bör skyddas bl.a. 

med hjälp av autenticeringsförfaranden. 

Undantaget eller inskränkningen bör anses 

omfatta de särskilda tillträdesbehoven hos 

personer med funktionshinder i samband 

med användning i illustrativt syfte inom 

undervisning. 

bör omfatta digital användning av verk och 

andra alster, exempelvis användningen av 

delar av eller utdrag från verk för att stödja, 

berika eller komplettera undervisningen, 

inbegripet tillhörande lärande. Verk eller 

andra alster enligt undantaget eller 

inskränkningen bör endast användas inom 

ramen för undervisning och inlärning som 

sker under ansvar av inrättningar som 

erkänts eller ackrediterats som 

utbildningsanstalter av den behöriga 

nationella myndigheten eller inom ramen 

för utbildningsprogram som erkänts eller 

ackrediterats av den behöriga nationella 

myndigheten. Undantaget eller 

inskränkningen bör omfatta både 

användning via digitala medier vid fysisk 

undervisning, även när denna äger rum 

utanför inrättningens lokaler, och 

onlineutnyttjande över den berörda 

inrättningens säkra elektroniska nätverk, 

som bör skyddas bl.a. med hjälp av 

autenticeringsförfaranden. Undantaget eller 

inskränkningen bör anses omfatta de 

särskilda tillträdesbehoven hos personer 

med funktionshinder i samband med 

användning i illustrativt syfte inom 

undervisning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Vid tillämpningen av detta direktiv 

bör verk och andra alster anses ingå 

permanent i en kulturarvsinstitutions 

samlingar när exemplar ägs eller innehas 

permanent av kulturarvsinstitutionen, t.ex. 

som en följd av överlåtelse av äganderätt 

eller licensavtal. 

(21) Vid tillämpningen av detta direktiv 

bör verk och andra alster anses ingå 

permanent i en kulturarvsinstitutions 

samlingar när exemplar ägs eller innehas 

permanent av kulturarvsinstitutionen, t.ex. 

som en följd av överlåtelse av äganderätt, 

licensavtal eller system för pliktexemplar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Skäl 25a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25a) Med tanke på skillnaderna mellan 

metoderna för kollektiv förvaltning i de 

olika medlemsstaterna, den kreativa 

sektorn och kultursektorn, behövs en 

lösning för fall där 

licensieringsmekanismer inte utgör en 

ändamålsenlig lösning på grund av 

exempelvis avsaknad av kollektiva 

licenser eller det faktum att ingen 

kollektiv förvaltningsorganisation erkänts 

i en medlemsstat eller för en sektor. 

I sådana fall, där 

licensieringsmekanismer saknas, är det 

nödvändigt att föreskriva ett undantag 

som gör det möjligt för 

kulturarvsinstitutioner att online, över 

sina egna säkra tekniska nätverk, 

tillhandahålla utgångna verk från sina 

samlingar. I samband med detta är det 

dock även nödvändigt att ge upphovsmän 

en möjlighet att tillhandahålla licenser 

eller bilda en kollektiv 

förvaltningsorganisation samt att 

involvera dem i arbetet med att avgöra 

huruvida sådana licenser finns att tillgå. 

Dessutom bör rättsinnehavare kunna 

invända mot att deras verk inkluderas i 

sådana säkra tekniska nätverk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Skäl 27 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) Eftersom massdigitaliseringsprojekt 

kan medföra betydande investeringar för 

kulturarvsinstitutioner bör licenser som 

beviljats enligt den mekanism som 

föreskrivs i detta direktiv inte hindra dem 

från att generera tillräckliga intäkter för att 

täcka kostnaderna för licensen och 

kostnaderna för digitalisering och 

spridning av de verk och andra alster som 

omfattas av licensen. 

(27) Eftersom massdigitaliseringsprojekt 

kan medföra betydande investeringar för 

kulturarvsinstitutioner bör licenser som 

beviljats enligt den mekanism som 

föreskrivs i detta direktiv inte hindra dem 

från att generera tillräckliga intäkter för att 

bidra till att täcka kostnaderna för licensen 

och kostnaderna för digitalisering och 

spridning av de verk och andra alster som 

omfattas av licensen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Skäl 30a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (30a) Bevarandet av unionens kulturarv 

är av yttersta vikt och bör stärkas till gagn 

för kommande generationer. Detta bör 

ske framför allt genom skydd av 

publicerat kulturarv. I detta syfte bör det 

på unionsnivå inrättas ett lagstadgat 

system för pliktexemplar för att 

säkerställa att publikationer avseende 

unionen, t.ex. unionsrätten, unionens 

historia och integration, unionens olika 

strategier samt demokratifrågor och 

institutionella, parlamentariska och 

politiska frågor som unionen behandlar, 

dvs. unionens intellektuella arkiv och 

kommande publikationer av 

kulturarvskaraktär, systematiskt hålls 

samlade. Detta kulturarv bör bevaras inte 

bara genom inrättande av ett unionsarkiv 

för publikationer som rör 

unionsrelaterade frågor, utan även genom 

att det görs tillgängligt för 

unionsmedborgarna och kommande 

generationer. I egenskap av bibliotek för 

den enda unionsinstitution som direkt 
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företräder unionsmedborgarna bör 

Europaparlamentets bibliotek utses till 

unionens bibliotek för pliktexemplar. För 

att inte skapa onödiga bördor för utgivare, 

tryckerier och importörer bör endast 

elektroniska publikationer, såsom e-

böcker, e-tidningar och e-tidskrifter, 

lämnas som pliktexemplar till 

Europaparlamentets bibliotek, som för 

forsknings- eller studieändamål bör 

tillhandahålla läsare publikationer i 

Europaparlamentets bibliotek som 

omfattas av unionens lagstadgade system 

för pliktexemplar, under överinseende av 

Europaparlamentets bibliotek. Sådana 

publikationer bör inte tillhandahållas 

online för externt bruk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Skäl 31 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) En fri och pluralistisk press är 

avgörande för att säkerställa 

kvalitetsjournalistik och medborgarnas 

tillgång till information. Den ger ett 

mycket grundläggande bidrag till den 

offentliga debatten och ett välfungerande 

demokratiskt samhälle. I övergången från 

tryckt till digital teknik har utgivare av 

presspublikationer problem med 

licensieringen av onlineutnyttjande av 

deras publikationer och med att få 

tillbaka sina investeringar. Under 

omständigheter där utgivare av 

presspublikationer inte erkänns som 

rättsinnehavare är licensiering och 

hävdande i den digitala miljön ofta 

komplex och ineffektiv. 

(31) Ett öppet internet och en fri och 

pluralistisk press är avgörande för att 

säkerställa kvalitetsjournalistik och 

medborgarnas tillgång till information. De 

ger ett mycket grundläggande bidrag till 

den offentliga debatten och ett 

välfungerande demokratiskt samhälle. I 

övergången från tryck till digital teknik har 

utgivare av presspublikationer problem 

med att uppnå den ställning som krävs för 

att de ska kunna hävda de rättigheter de 

har enligt gällande lag eller genom 

uppdrag, licenser eller andra 

avtalsarrangemang. Under omständigheter 

där utgivare av presspublikationer inte 

erkänns vara föremål för en presumtion 

om att de kan hävda rättigheterna i de 

olika bidragen till sina presspublikationer 
är licensiering och hävdande i den digitala 

miljön ofta en komplex och ineffektiv 
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process. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Skäl 32 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) Utgivares organisatoriska och 

finansiella bidrag till produktion av 

presspublikationer måste erkännas och 

främjas ytterligare för att säkerställa 

hållbarheten i förlagsbranschen. Det är 

därför nödvändigt att på unionsnivå skapa 

ett harmoniserat rättsligt skydd för 

presspublikationer när det gäller digital 

användning. Ett sådant skydd bör 

garanteras effektivt genom att i 

unionslagstiftningen införa upphovsrätten 

närstående rättigheter för 

mångfaldigande och tillgängliggörande 

för allmänheten av presspublikationer när 

det gäller digital användning. 

(32) Utgivares organisatoriska och 

finansiella bidrag till produktion av 

presspublikationer måste erkännas och 

främjas ytterligare för att säkerställa 

hållbarheten i förlagsbranschen. Det är 

därför nödvändigt att på unionsnivå skapa 

ett harmoniserat rättsligt skydd för 

presspublikationer när det gäller digital 

användning. Ett sådant skydd bör 

garanteras effektivt genom att i 

unionslagstiftningen införa en presumtion 

om att utgivare av presspublikationer har 

rätt att i sitt eget namn försvara 

rättigheterna för upphovsmän och begära 

ersättning för verk som publiceras i deras 

presspublikationer och för digital 

användning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Skäl 33 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) Vid tillämpningen av detta direktiv 

är det nödvändigt att definiera begreppet 

presspublikation på ett sätt som endast 

omfattar journalistiska publikationer som 

publiceras av en tjänsteleverantör, 

periodiskt eller regelbundet uppdaterade i 

medier, i informations- eller 

(33) Vid tillämpningen av detta direktiv 

är det nödvändigt att definiera begreppet 

presspublikation på ett sätt som endast 

omfattar journalistiska publikationer som 

publiceras av en tjänsteleverantör, 

periodiskt eller regelbundet uppdaterade i 

medier, i informations- eller 



 

PE601.094v01-00 20/60 PR\1119413SV.docx 

SV 

underhållningssyfte. Sådana publikationer 

skulle exempelvis kunna vara dags-, 

vecko- eller månadstidningar av allmänt 

eller särskilt intresse samt 

nyhetswebbplatser. Periodiska 

publikationer som ges ut för vetenskapliga 

eller akademiska ändamål, såsom 

vetenskapliga tidskrifter, bör inte omfattas 

av det skydd som ges till 

presspublikationer i detta direktiv. Detta 

skydd omfattar inte 

hyperlänkningsåtgärder som inte utgör 

överföring till allmänheten. 

underhållningssyfte. Sådana publikationer 

skulle exempelvis kunna vara dags-, 

vecko- eller månadstidningar av allmänt 

eller särskilt intresse samt 

nyhetswebbplatser. Periodiska 

publikationer som ges ut för vetenskapliga 

eller akademiska ändamål, såsom 

vetenskapliga tidskrifter, bör inte omfattas 

av det skydd som ges till 

presspublikationer i detta direktiv. Detta 

skydd omfattar inte åtgärder inom ramen 

för datoriserade system för referenser 

eller index, såsom hyperlänkning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Skäl 34 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) De rättigheter som tillkommer 

utgivare av presspublikationer enligt detta 

direktiv bör ha samma räckvidd som de 

rättigheter till mångfaldigande och 

tillgängliggörande för allmänheten som 

anges i direktiv 2001/29/EG, i den mån 

det rör sig om digital användning. De bör 

också omfattas av samma bestämmelser 

om undantag och inskränkningar som 

gäller för de rättigheter som föreskrivs i 

direktiv 2001/29/EG, inbegripet det 

undantag för citat för användning i kritik 

eller recensioner som fastställs i artikel 

5.3 d i samma direktiv. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Skäl 38 – stycke 1 
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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 är aktivt och direkt involverade i 

att ge allmänheten tillgång till 

användaruppladdat innehåll och denna 

verksamhet inte är av rent teknisk, 

automatisk och passiv natur, är de 

skyldiga att ingå licensavtal med 

rättsinnehavare, såvida de inte omfattas av 

ansvarsordningen enligt artikel 14 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG34. 

__________________ __________________ 

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 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Skäl 38 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Skäl 38 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 

gälla när leverantörer av 

informationssamhällets tjänster har rätt 

till undantaget från ansvar i artikel 14 i 

direktiv 2000/31/EG. 

För att säkerställa att licensavtal fungerar 

bör leverantörer av informationssamhällets 

tjänster som är aktivt och direkt 

involverade i att ge allmänheten tillgång 

till användaruppladdat innehåll vidta 

lämpliga och proportionella åtgärder för att 

säkerställa skyddet för verk eller andra 

alster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Skäl 38 – stycke 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 I syfte att genomföra sådana åtgärder bör 

rättsinnehavare tillhandahålla 

tjänsteleverantörerna korrekt 

identifierade verk eller alster för vilka de 

anser att de innehar upphovsrätt. 

Rättsinnehavare bör fortsatt ansvara för 

begäranden från tredje parter i fråga om 

användning av verk som de identifierat 

som sina egna verk vid genomförandet av 

varje form av avtal som ingåtts med 

tjänsteleverantören. 

Or. en 
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Ändringsförslag  25 

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. 

(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 korrekt 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. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Skäl 41 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(41) Vid genomförandet av 

transparenskrav bör hänsyn tas till 

särdragen hos olika innehållssektorer och 

hos upphovsmäns och utövande 

konstnärers rättigheter inom varje sektor. 

Medlemsstaterna bör samråda med alla 

(41) Vid genomförandet av 

transparenskrav bör hänsyn tas till 

särdragen hos olika innehållssektorer och 

hos upphovsmäns och utövande 

konstnärers rättigheter inom varje sektor 

samt till betydelsen av upphovsmäns och 
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berörda parter eftersom detta bör vara till 

hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 

krav. Kollektivförhandlingar bör ses som 

en möjlighet att nå en överenskommelse 

mellan berörda parter när det gäller 

transparens. En övergångsperiod bör 

införas för att nuvarande 

rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 

transparenskraven. Transparenskraven 

behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts 

med kollektiva förvaltningsorganisationer, 

eftersom dessa redan omfattas av 

transparenskrav enligt direktiv 

2014/26/EU. 

utövande konstnärers bidrag till verket 

eller konsten i dess helhet. 

Medlemsstaterna bör samråda med alla 

berörda parter eftersom detta bör vara till 

hjälp vid fastställandet av sektorsspecifika 

krav och underlätta utformningen av 

standardiserade rapporter och 

rapporteringsförfaranden för varje sektor. 

Kollektivförhandlingar bör ses som en 

möjlighet att nå en överenskommelse 

mellan berörda parter när det gäller 

transparens, och i fall där det finns 

gällande kollektivförhandlingsavtal som 

innehåller transparenskrav bör dessa krav 

anses vara uppfyllda. En övergångsperiod 

bör införas för att nuvarande 

rapporteringspraxis ska kunna anpassas till 

transparenskraven. Transparenskraven 

behöver inte tillämpas på avtal som ingåtts 

med kollektiva förvaltningsorganisationer, 

eftersom dessa redan omfattas av 

transparenskrav enligt direktiv 

2014/26/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 

Skäl 42 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(42) Vissa avtal om utnyttjande av 

rättigheter som harmoniserats på 

unionsnivå är av lång varaktighet, som 

erbjuder få möjligheter för upphovsmän 

och utövande konstnärer att omförhandla 

dem med sina avtalsparter eller med dem 

till vilka rätten har övergått. Därför bör det, 

utan att det påverkar den lagstiftning som 

är tillämplig på avtal i medlemsstaterna, 

finnas en ersättningsjusteringsmekanism 

för fall där den ersättning som 

ursprungligen överenskommits i en licens 

eller en överlåtelse av rättigheter är 

oproportionerligt låg i förhållande till de 

(42) Vissa avtal om utnyttjande av 

rättigheter som harmoniserats på 

unionsnivå är av lång varaktighet, som 

erbjuder få möjligheter för upphovsmän 

och utövande konstnärer att omförhandla 

dem med sina avtalsparter eller med dem 

till vilka rätten har övergått. Därför bör det, 

utan att det påverkar den lagstiftning som 

är tillämplig på avtal i medlemsstaterna, 

finnas en ersättningsjusteringsmekanism 

för fall där den ersättning som 

ursprungligen överenskommits i en licens 

eller en överlåtelse av rättigheter är 

oproportionerligt låg i förhållande till de 
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relevanta intäkterna och den nytta som 

uppstår vid utnyttjande av verket eller 

upptagning av framförandet, även med 

hänsyn till den transparens som säkerställs 

genom detta direktiv. Bedömningen av 

situationen bör ta hänsyn till de specifika 

omständigheterna i varje enskilt fall samt 

särdrag och praxis i de olika 

innehållssektorerna. Om parterna inte kan 

komma överens om en anpassning av 

ersättningen bör upphovsmannen eller den 

utövande konstnären ha rätt att väcka talan 

vid en domstol eller annan behörig 

myndighet. 

relevanta oförutsedda nettointäkterna och 

den nytta som uppstår vid utnyttjande av 

verket eller upptagning av framförandet, 

även med hänsyn till den transparens som 

säkerställs genom detta direktiv. 

Bedömningen av situationen bör ta hänsyn 

till de specifika omständigheterna i varje 

enskilt fall samt särdrag och praxis i de 

olika innehållssektorerna. Om parterna inte 

kan komma överens om en anpassning av 

ersättningen bör upphovsmannen eller den 

utövande konstnären ha rätt att väcka talan 

vid en domstol eller annan behörig 

myndighet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utom i de fall som anges i artikel 6 

ska detta direktiv inte på något sätt påverka 

befintliga bestämmelser i de direktiv som 

nu är i kraft på området, särskilt direktiv 

96/9/EG, 2001/29/EG, 2006/115/EG, 

2009/24/EG, 2012/28/EU och 2014/26/EU. 

2. Utom i de fall som anges i artikel 6 

ska detta direktiv inte på något sätt påverka 

befintliga bestämmelser i de direktiv som 

nu är i kraft på området, särskilt direktiv 

96/9/EG, 2000/31/EG, 2001/29/EG, 

2006/115/EG, 2009/24/EG, 2012/28/EU 

och 2014/26/EU. 

Or. en 

Motivering 

Innehållet i artikel 13 i det föreslagna direktivet rör just leverantörer av 

informationssamhällets tjänster och det ansvar som dessa förväntas ta vid genomförande av 

avtal som ingåtts med rättsinnehavare i fråga om användning av upphovsrättsligt skyddade 

verk. I detta avseende kompletterar artikel 13 bestämmelserna i direktivet om elektronisk 

handel. För att garantera såväl visshet kring rättsläget som rättssäkerhet krävs det att detta 

föreslagna direktiv innehåller en angivelse om dess kompletterande funktion i förhållande till 

direktivet om elektronisk handel, varför en hänvisning till det direktivet inkluderas här i 

artikel 1.2. 

 



 

PE601.094v01-00 26/60 PR\1119413SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) kulturarvsinstitution: ett bibliotek 

eller museum som är tillgängligt för 

allmänheten, ett arkiv eller en film- eller 

ljudarvsinstitution, 

(3) kulturarvsinstitution: bibliotek, 

utbildningsanstalter och museer som är 

tillgängliga för allmänheten, samt arkiv, 

institutioner för film- eller ljudarvet och 

radio- och televisionsföretag i 

allmänhetens tjänst, som är etablerade i 

medlemsstaterna, 

Or. en 

Motivering 

Unionsrätten innehåller redan en definition av ”kulturarvsinstitution” i skälen 1 och 23 och 

artikel 1.1, 1.2 a och 1.2 b i direktivet om anonyma verk, samt i artikel 5.2 c i direktivet om 

informationssamhället. För att uppnå visshet kring rättsläget krävs konsekvens i definitionen 

av dessa institutioner. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) undervisningsverksamhet: 

utbildningsprocess som äger rum 

antingen i lokalerna tillhörande en 

inrättning som av den behöriga nationella 

myndigheten erkänts eller ackrediterats 

som utbildningsanstalt, eller inom ramen 

för ett utbildningsprogram som erkänts 

eller ackrediterats av den behöriga 

nationella myndigheten. 

Or. en 

Motivering 

En definition av ”undervisningsverksamhet” klargör undantaget enligt artikel 4. 

 



 

PR\1119413SV.docx 27/60 PE601.094v01-00 

 SV 

Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led 4b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4b) utgånget verk: verk som i sin 

helhet – i alla sina versioner och yttringar 

– inte längre är kommersiellt tillgängligt 

via sedvanliga kommersiella kanaler och 

inte rimligen kan förväntas bli det med 

avseende på alla sina versioner och 

yttringar, inbegripet både verk som 

tidigare har varit kommersiellt 

tillgängliga och verk som aldrig har varit 

kommersiellt tillgängliga. 

Or. en 

Motivering 

Definitionen av ”utgånget verk” har flyttats till definitionsartikeln och återger samma 

definition som redan används av kommissionen och rättsinnehavare. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva ett 

undantag till 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 

forskningsorganisationer genomför i syfte 

att utföra text- och datautvinning av verk 

eller andra alster som de har lagligt 

tillträde till för forskningsändamål. 

1. 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 en person med lagligt 

tillträde till verk och andra alster ska 

genomföra, under förutsättning att 

mångfaldigandet eller utvinningen 

används uteslutande i syfte att utföra text- 

och datautvinning. 

Or. en 
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Motivering 

De upphovsrättsligt relevanta processerna i samband med användning av teknik för text- och 

datautvinning utgörs inte av själva text- och datautvinningsprocessen, som består i att läsa 

och analysera digitalt lagrad information, utan av tillgängliggörandeprocessen och den 

process genom vilken information normaliseras för att möjliggöra automatisk datorstödd 

analys. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Medlemsstaterna ska ålägga 

rättsinnehavare som saluför verk eller 

andra alster primärt för 

forskningsändamål att ge 

forskningsorganisationer utan lagligt 

tillträde till dessa verk eller andra alster 

tillgång till dataset som gör det möjligt för 

organisationerna att utföra uteslutande 

text- och datautvinning. Medlemsstaterna 

får även föreskriva en rätt för 

rättsinnehavare att begära ersättning för 

fullgörandet av denna skyldighet i den 

mån ersättningen har en anknytning till 

kostnaden för formateringen av dessa 

dataset. 

Or. en 

Motivering 

Om utgivarna tillhandahåller redan normaliserade dataset får de ta ut avgifter som 

ersättning för kostnaden för denna process. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Medlemsstaterna ska utse en 

facilitet både för lagring av dataset som 
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med hjälp av text- och 

datautvinningsteknik används på ett 

säkert sätt inom forskning och för 

tillgängliggörande av dessa dataset 

uteslutande för verifieringsändamål. 

Or. en 

Motivering 

Risken för missbruk av dataset som används för andra ändamål måste hanteras, samtidigt 

som det är viktigt att ha i åtanke att det inom forskning i många fall är viktigt att de dataset 

som ligger till grund för slutsatserna kan verifieras. För detta ändamål bör medlemsstaterna 

inrätta lagringsfaciliteter för dessa dataset till vilka tillträde bör beviljas uteslutande för 

verifiering av forskningen. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva ett 

undantag eller en inskränkning av 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 i direktiv 

2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv 

för att möjliggöra digital användning av 

verk och andra alster uteslutande i 

illustrativt syfte inom undervisning, i den 

utsträckning detta är motiverat med hänsyn 

till det icke-kommersiella syfte som ska 

uppnås, förutsatt att användningen 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva ett 

undantag från eller en inskränkning av 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 i direktiv 

2009/24/EG och artikel 11.1 i detta direktiv 

för att möjliggöra digital användning av 

verk och andra alster uteslutande i 

illustrativt syfte inom undervisning, i den 

utsträckning detta är motiverat med hänsyn 

till det utbildningssyfte som ska uppnås, 

förutsatt att användningen 

Or. en 

Motivering 

Oberoende av vem som tillhandahåller utbildningen måste användningen av upphovsrättsligt 

skyddat material i illustrativt syfte inom undervisning inskränkas till verklig 

utbildningsverksamhet. 
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Ändringsförslag  36 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) äger rum i lokaler tillhörande en 

utbildningsanstalt eller via ett säkert 

elektroniskt nätverk som endast är 

åtkomligt för utbildningsanstaltens elever 

eller studenter och lärarkår, 

(a) är inskränkt till den specifika 

begränsade grupp personer som deltar i 

undervisningsverksamheten, såsom elever 

eller studenter och lärarkår, 

Or. en 

Motivering 

Tillämpningen av det undantag som föreskrivs i artikel 4.1 måste inskränkas till dem som 

deltar i undervisningsverksamheten, dvs. elever eller studenter och lärarkår. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får föreskriva att det 

undantag som har antagits enligt punkt 1 

inte gäller generellt eller i fråga om 

särskilda typer av verk eller andra alster, 

förutsatt att lämpliga licenser som tillåter 

de åtgärder som beskrivs i punkt 1 finns 

lätt tillgängliga på marknaden. 

Medlemsstaterna får föreskriva att det 

undantag som har antagits enligt punkt 1 

inte gäller generellt eller i fråga om 

särskilda typer av verk eller andra alster, 

förutsatt att det finns lämpliga licensavtal 

som tillåter åtgärderna i punkt 1 och är 

särskilt anpassade till 

utbildningsanstalternas behov och 

särdrag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstater som utnyttjar bestämmelsen 

i första stycket ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa lämplig 

tillgänglighet och synlighet för de licenser 

som tillåter de åtgärder som beskrivs i 

punkt 1 för utbildningsanstalter. 

Medlemsstater som utnyttjar bestämmelsen 

i första stycket ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa lämplig 

tillgänglighet, åtkomlighet och synlighet 

för de licensavtal som tillåter de åtgärder 

som beskrivs i punkt 1 för 

utbildningsanstalter. 

Or. en 

Motivering 

I fall där undervisning tillhandahålls på kommersiell basis kan medlemsstaterna införa krav 

på ersättning för användning av material, även om kursen ackrediterats eller erkänts. Flera 

medlemsstater har redan genomfört ett undantag eller en inskränkning vad gäller illustrativa 

syften inom undervisning, inbegripet strukturer för licensavtal. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Tidigast … [tre år efter detta direktivs 

ikraftträdande] ska kommissionen efter 

samråd med alla berörda parter förelägga 

Europaparlamentet och rådet en rapport 

om tillgängligheten till sådana licensavtal, 

i syfte att vid behov föreslå förbättringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. 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 
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direktiv 96/9/EG, artikel 4.1 i direktiv 

2009/24/EG och artikel 11.1 i detta 

direktiv, som tillåter att 

kulturarvsinstitutioner gör kopior av 

utgångna verk som finns permanent i 

deras samlingar tillgängliga över sina 

egna säkra elektroniska nätverk för icke-

kommersiella syften, under förutsättning 

att upphovsmannens eller någon annan 

identifierbar rättsinnehavares namn 

anges, om inte detta visar sig vara 

omöjligt. 

Or. en 

Motivering 

Efter att ha erkänt vikten av att bevara verk och andra alster som finns permanent i 

kulturarvsinstitutioners samlingar och efter att ha erkänt behovet att underlätta icke-exklusiv 

licensiering genom kollektiva förvaltningsorganisationer för att möjliggöra distribution 

genom slutna och säkra portaler för icke-kommersiella kultursyften, är det viktigt att 

fastställa en lösning med avseende på de verk och de sektorer för vilka tillgång till 

licensiering saknas. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Rättsinnehavare får när som helst 

invända mot att deras verk eller andra 

alster anses vara utgångna samt utesluta 

att deras verk tillgängliggörs över 

kulturarvsinstitutionens säkra 

elektroniska nätverk. 

Or. en 

Motivering 

Rättsinnehavare bör kunna invända mot att deras verk inkluderas i sådana säkra portaler. 
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Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 1c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1c. Medlemsstaterna får föreskriva att 

det undantag som har antagits enligt 

punkt 1a inte gäller generellt eller i fråga 

om särskilda typer av verk eller andra 

alster, i den mån de icke-exklusiva 

licenser som föreskrivs i punkt 1 finns 

tillgängliga eller rimligen kan förväntas 

bli tillgängliga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 1d (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1d. Medlemsstaterna ska, efter samråd 

med rättsinnehavare, kollektiva 

förvaltningsorganisationer och 

kulturarvsinstitutioner, avgöra huruvida 

sådana licensbaserade lösningar finns att 

tillgå. 

Or. en 

Motivering 

Det är nödvändigt att föreskriva en möjlighet att tillhandahålla sådana licenser, samt att 

involvera dem i arbetet med att avgöra huruvida sådana licenser finns att tillgå. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Definitionen har flyttats till definitionerna i artikel 2. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

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 eller användas i enlighet med 

punkt 1a 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. 

Or. en 

Motivering 

En hänvisning till punkt 1a är nödvändig för att säkerställa att rättsinnehavare involveras 

även i arbetet med att fastställa nödvändiga och rimliga krav för att avgöra huruvida de kan 

omfattas av de undantag som föreskrivs. 
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Ändringsförslag  46 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska föreskriva att 

lämpliga informationsåtgärder vidtas när 

det gäller 

3. Medlemsstaterna ska föreskriva att 

ändamålsenliga och verifierbara 

informationsåtgärder vidtas när det gäller 

(a)  fastställande av att verk eller andra 

alster är utgångna, 

(a)  fastställande av att verk eller andra 

alster är utgångna, 

(b)  licensen, och särskilt dess 

tillämpning på icke företrädda 

rättsinnehavare, 

(b)  licensen, och särskilt dess 

tillämpning på icke företrädda 

rättsinnehavare, 

(c) möjligheten för rättsinnehavare att 

göra invändningar, som avses i punkt 1 c, 

(c) möjligheten för rättsinnehavare att 

göra invändningar, som avses i 

punkterna 1 c och 1a, 

även under en rimlig tidsperiod innan verk 

eller andra alster digitaliseras, distribueras, 

överförs till allmänheten eller 

tillgängliggörs. 

även under en period av sex månader 

innan verk eller andra alster digitaliseras, 

distribueras, överförs till allmänheten eller 

tillgängliggörs. 

Or. en 

Motivering 

För att uppnå konsekvens i förhållande till ändringsförslagen till de tidigare punkterna samt 

överensstämmelse med domstolens dom. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Punkterna 1, 2 och 3 ska inte 

tillämpas på tredjelandsmedborgares verk 

eller andra alster förutom om punkt 4 a och 

b gäller. 

5. Punkterna 1–1c, 2 och 3 ska inte 

tillämpas på tredjelandsmedborgares verk 

eller andra alster förutom om punkt 4 a och 

b gäller. 

Or. en 
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Ändringsförslag  48 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

1. Verk eller andra alster som 

omfattas av en licens som beviljats i 

enlighet med artikel 7.1 får användas av 

kulturarvsinstitutionen i enlighet med 

licensvillkoren i samtliga medlemsstater. 

Verk eller andra alster som omfattas av 

användningen i enlighet med artikel 7.1a 

får användas av kulturarvsinstitutioner i 

samtliga medlemsstater. 

Or. en 

Motivering 

För att spegla ändringsförslagen till artikel 7 samt föreskriva större möjligheter till tillgång 

till den portal genom vilken information om licenser kan erhållas. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

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 7.1 eller avses i 

artikel 7.1a samt information om 

möjligheten för rättsinnehavare att göra 

invändningar som avses i artikel 7.1 c och 

7.1b görs tillgänglig för allmänheten på en 

gemensam, allmänt tillgänglig 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. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till direktiv 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa en 

regelbunden dialog mellan 

rättighetshavarnas och användarnas 

representativa organisationer och andra 

relevanta organisationer för de berörda 

parterna för att, på sektorsspecifik basis, 

öka relevansen och användbarheten hos det 

licenssystem som avses i artikel 7.1, 

säkerställa skydd för rättsinnehavare som 

avses i detta kapitel är effektivt, särskilt när 

det gäller informationsåtgärder, och, i 

förekommande fall, bistå vid fastställandet 

av de krav som avses i artikel 7.2 andra 

stycket. 

Medlemsstaterna ska säkerställa en 

regelbunden dialog mellan 

rättighetshavarnas och användarnas 

representativa organisationer och andra 

relevanta organisationer för de berörda 

parterna för att, på sektorsspecifik basis, 

öka relevansen och användbarheten hos det 

licenssystem som avses i artikel 7.1, 

förbättra funktionen för det undantag 

som avses i artikel 7.1a, säkerställa att det 

skydd för rättsinnehavare som avses i detta 

kapitel är effektivt, särskilt när det gäller 

informationsåtgärder, och, i förekommande 

fall, bistå vid fastställandet av de krav som 

avses i artikel 7.2 andra stycket. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till direktiv 

Avdelning III – kapitel 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 KAPITEL 2a 

 Tillgång till EU-publikationer 

 Artikel 10a 

 Unionens lagstadgade system för 

pliktexemplar 

 1. Varje elektronisk publikation 

avseende unionen – t.ex. unionsrätten, 

unionens historia och integration, 

unionens olika strategier samt 

demokratifrågor och institutionella, 
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parlamentariska och politiska frågor som 

unionen behandlar – som görs tillgänglig 

för allmänheten i unionen ska omfattas 

av unionens lagstadgade system för 

pliktexemplar.  

 2. Europaparlamentets bibliotek ska 

ha rätt att kostnadsfritt erhålla ett 

exemplar av varje sådan publikation som 

avses i punkt 1. 

 3. Det krav som fastställs i punkt 1 

ska gälla utgivare, tryckerier och 

importörer av publikationer för de verk 

som dessa publicerar eller trycker i, 

respektive importerar till, unionen.  

 4. Från och med dagen för 

tillhandahållande till Europaparlamentets 

bibliotek ska de publikationer som avses i 

punkt 1 ingå i den permanenta samlingen 

i Europaparlamentets bibliotek. De ska 

under överinseende av 

Europaparlamentets bibliotek göras 

tillgängliga för användare – ackrediterade 

forskare – i Europaparlamentets 

biblioteks lokaler uteslutande för 

forsknings- eller studieändamål.  

 5.  Kommissionen ska anta rättsakter 

med avseende på att specificera formerna 

för tillhandahållandet av de publikationer 

som avses i punkt 1 till 

Europaparlamentets bibliotek.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till direktiv 

Artikel 11 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 låta utgivare 

av presspublikationer bli föremål för en 

presumtion om att dessa företräder 

upphovsmän till litterära verk som ingår i 

nämnda publikationer, samt ge utgivarna 
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i fråga rättskapacitet att i sitt eget namn 

vidta stämningsåtgärder när de försvarar 

sådana upphovsmäns rättigheter för 

digital användning av deras 

presspublikationer. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att man tar itu med de utmaningar som pressutgivare ställs inför när det gäller 

att genomdriva de härledda rättigheter som de är beroende av för att skydda den investering 

som gjorts i deras publikation. Detta bör ske på ett sätt som stärker pressutgivares ställning 

utan att störa andra branscher. Pressutgivare ges härigenom rätten att i sitt eget namn inleda 

förfaranden i domstol, mot dem som gjort sig skyldiga till överträdelser av rättigheterna för 

upphovsmännen till de verk som ingår i deras presspublikationer, samt blir föremål för 

presumtionen att de företräder upphovsmännen till de verk som tillhandahållits för att ingå i 

presspublikationerna i fråga. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till direktiv 

Artikel 11 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Punkt 1 ska inte tillämpas på 

straffrättsliga förfaranden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till direktiv 

Artikel 11 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  55 

Förslag till direktiv 

Artikel 11 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  56 

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 

förekommande fall med lämplig 

1. Leverantörer av 

informationssamhällets tjänster som är 

aktivt och direkt involverade i att ge 

allmänheten tillgång till 

användaruppladdat innehåll ska, om 

denna verksamhet inte är av rent teknisk, 

automatisk och passiv natur, vidta 
lämpliga och proportionerliga åtgärder för 

att säkerställa att avtal som ingåtts med 

rättsinnehavare för användning av deras 

verk fungerar på ändamålsenligt sätt. 
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rapportering om erkännande och 

användning av verk och andra alster. 

Or. en 

Motivering 

Artikel 13 kompletterar de ansvarsordningar som redan fastställts i direktiv 2000/13/EG på 

så sätt att artikel 13 ska säkerställa ett ändamålsenligt genomförande av avtal som ingåtts 

mellan leverantörer av onlinetjänster och rättsinnehavare för användning av verk. 

Ändringsförslaget klargör vilka leverantörer av onlinetjänster som avses, med hjälp av 

samma kategoriseringar av tjänsteleverantörer som enligt direktiv 2000/13/EC. 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till direktiv 

Artikel 13 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. För att säkerställa att avtal 

fungerar på ändamålsenligt sätt, i 

enlighet med punkt 1, ska rättsinnehavare 

tillhandahålla tjänsteleverantörer korrekt 

identifierade verk eller andra alster med 

avseende på vilka de åtnjuter rättigheter. 

Tjänsteleverantörerna ska informera 

rättsinnehavarna om de åtgärder som 

tillämpats och om hur adekvat dessa 

fungerar samt regelbundet, i 

förekommande fall, rapportera om 

erkännande och användning av verken 

och de andra alstren. 

Or. en 

Motivering 

Transparensen i genomförandet av åtgärder som vidtagits av tjänsteleverantörer knyts till 

rättsinnehavarnas förvaltning av sina upphovsrättsliga rättigheter. Genomförandet av sådana 

åtgärder förutsätter en korrekt identifiering, från rättsinnehavarnas sida, av verken, som egna 

verk eller verk för vilka de innehar licens. Följaktligen ansvarar tjänsteleverantörerna för att 

de vidtagna åtgärderna fungerar på ändamålsenligt sätt, medan rättsinnehavarna fortsatt 

ansvarar för att hävda sina rättigheter till verk. 
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Ändringsförslag  58 

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. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till direktiv 

Artikel 13 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. De åtgärder som avses i punkt 1 

ska genomföras utan att påverka 

användning av verk inom ramen för ett 

undantag från eller en inskränkning av 

upphovsrätten. I detta syfte ska 

medlemsstaterna säkerställa att 

användare snabbt och effektivt kan 

kommunicera med de rättsinnehavare 

som begärt de åtgärder som avses i 

punkt 1, för att bestrida tillämpningen av 

åtgärderna i fråga. 

Or. en 

Motivering 

Man får i samband med denna process inte underskatta konsekvenserna av identifieringen av 

användaruppladdat innehåll som omfattas av ett undantag från eller en inskränkning av 

upphovsrätten. För att säkerställa fortsatt användning av sådana undantag och 

inskränkningar, som bygger på hänsyn till allmänhetens intresse, måste kommunikationen 

mellan användare och rättsinnehavare vara effektiv. 
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Ändringsförslag  60 

Förslag till direktiv 

Artikel 13 – punkt 2b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att den nationella lagstiftningen ger 

användarna tillgång till domstol eller 

någon annan behörig myndighet när det 

gäller att hävda deras användningsrätt 

inom ramen för undantag eller 

inskränkningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  61 

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 informationssamhällets tjänster och 

rättsinnehavare genom dialoger med 

berörda parter för att fastställa bästa praxis 

för genomförande av lämpliga och 

proportionella åtgärder, med beaktande av 

bland annat tjänsternas beskaffenhet, 

tillgången till sådan teknik och dess 

effektivitet med hänsyn tagen till den 

tekniska utvecklingen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till direktiv 

Artikel 14 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
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upphovsmän och utövande konstnärer 

regelbundet och med hänsyn till de 

särskilda förhållandena i varje sektor får 

aktuell, korrekt och tillräcklig information 

om utnyttjandet av deras verk och 

framföranden från dem till vilka de har 

licensierat eller överlåtit sina rättigheter, 

framför allt när det gäller utnyttjande, 

intäkter och ersättning. 

upphovsmän och utövande konstnärer som 

ingått avtalsmässiga förbindelser som 

inbegriper löpande 

betalningsförpliktelser, regelbundet och 

med hänsyn till de särskilda förhållandena i 

varje sektor får aktuell, adekvat, korrekt 

och tillräcklig information om utnyttjandet 

av deras verk och framföranden från dem 

till vilka de har licensierat eller överlåtit 

sina rättigheter, framför allt när det gäller 

utnyttjande, marknadsföring, intäkter och 

ersättning. 

Or. en 

Motivering 

Ändringarna föreslås som förtydligande och för att bidra till visshet kring rättsläget. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till direktiv 

Artikel 15 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

upphovsmän och utövande konstnärer har 

rätt att begära ytterligare, lämplig 

ersättning från den part med vilken de 

ingått ett avtal om utnyttjande av 

rättigheterna, när den ursprungligen 

överenskomna ersättningen är 

oproportionerligt låg i förhållande till 

senare relevanta intäkter och vinster som 

härrör från utnyttjandet av verken eller 

framförandena. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

upphovsmän och utövande konstnärer har 

rätt till skälig ersättning för utnyttjandet av 

deras verk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till direktiv 

Artikel 15 – stycke 1a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska säkerställa att 

upphovsmän och utövande konstnärer 

eller de organisationer som företräder 

dem har rätt att begära ytterligare, 

lämplig ersättning från den part med 

vilken de ingått ett avtal om utnyttjande av 

rättigheterna, när den ursprungligen 

överenskomna ersättningen är 

oproportionellt låg i förhållande till 

relevanta oförutsedda nettointäkter och 

förmåner i ett senare skede vilka härrör 

från utnyttjandet av verken eller 

framförandena. 

Or. en 

Motivering 

Upphovsmän och utövande konstnärer utgör den kreativa sektorns centrala aktörer, och ändå 

ställs de i många fall inför utmaningar när det gäller att skaffa sig försörjning och även 

förhandla om sina rättigheter. Att erkänna deras rätt till skälig ersättning för utnyttjande av 

deras verk samt möjligheten för dem att utse företrädare som kan åstadkomma 

avtalsanpassningar på deras vägnar utgör sätt att ge upphovsmän och utövande konstnärer 

större egenmakt utan att ge upphov till oskäliga begäranden om ersättning med avseende på 

de investeringar som gjorts av andra. 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till direktiv 

Artikel 16 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Organisationer som företräder, och utses 

av, upphovsmännen och de utövande 

konstnärerna får på dessas vägnar inleda 

förfaranden i samband med tvister. 

Or. en 

Motivering 

Upphovsmän och utövande konstnärer ställs i många fall inför utmaningar när det gäller att 

inleda förfarande i samband med tvister med andra rättsinnehavare. Möjligheten för deras 
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företrädare att inleda förfaranden på deras vägnar underlättar sådana processer. 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till direktiv 

Artikel 17 – led 1 – led a 

Direktiv 96/9/EC 

Artikel 6 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”b) vid bruk uteslutande i illustrativt 

syfte inom undervisning eller vetenskaplig 

forskning, alltid under förbehåll att källan 

anges, och i den utsträckning som 

berättigas av det eftersträvade icke-

kommersiella syftet, dock utan att det 

påverkar de undantag och inskränkningar 

som föreskrivs i direktiv [detta direktiv],” 

”b) vid bruk uteslutande i illustrativt 

syfte inom undervisning eller vetenskaplig 

forskning, alltid under förbehåll att källan 

anges, och i den utsträckning som 

användningen inskränks till den specifika 

begränsade grupp personer som deltar i 

undervisningsverksamheten, dock utan att 

det påverkar de undantag och 

inskränkningar som föreskrivs i direktiv 

[detta direktiv],” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till direktiv 

Artikel 17 – led 1 – led aa (nytt) 

Direktiv 96/9/EC 

Artikel 6 – punkt 2 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) I artikel 6.2 ska följande led läggas 

till: 

 ”da) vid mångfaldigande eller 

utvinning från en databas uteslutande i 

syfte att utföra text- och datautvinning i 

enlighet med vad som föreskrivs i direktiv 

… [detta direktiv].” 

Or. en 
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Ändringsförslag  68 

Förslag till direktiv 

Artikel 17 – punkt 1 – led b 

Direktiv 96/9/EC  

Artikel 9 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”b) om det gäller utdrag i illustrativt 

syfte inom undervisning eller vetenskaplig 

forskning, förutsatt att källan anges och att 

det berättigas av det eftersträvade icke-

kommersiella syftet, dock utan att det 

påverkar de undantag och inskränkningar 

som föreskrivs i direktiv [detta direktiv],” 

”b) om det gäller utdrag i illustrativt 

syfte inom undervisning eller vetenskaplig 

forskning, förutsatt att källan anges och i 

den utsträckning som användningen 

inskränks till den specifika begränsade 

grupp personer som deltar i 

undervisningsverksamheten, dock utan att 

det påverkar de undantag och 

inskränkningar som föreskrivs i direktiv 

[detta direktiv],” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till direktiv 

Artikel 17 – led 1 – led ba (nytt) 

Direktiv 96/9/EC  

Artikel 9 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) I artikel 9 ska följande led läggas 

till: 

 ”ca) om det gäller mångfaldigande eller 

utvinning från en databas uteslutande i 

syfte att utföra text- och datautvinning i 

enlighet med vad som föreskrivs i direktiv 

… [detta direktiv].” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till direktiv 

Artikel 17 – led 2 – led aa (nytt) 
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Direktiv 2001/29/EC  

Artikel 5 – punkt 2 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) I artikel 5.2 ska följande led läggas 

till: 

 ”ea) För mångfaldigande av verk eller 

andra alster uteslutande i syfte att utföra 

text- och datautvinning i enlighet med vad 

som föreskrivs i direktiv … [detta 

direktiv].” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till direktiv 

Artikel 17 – punkt 2 – led b 

Direktiv 2001/29/EC  

Artikel 5 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”a) Användning uteslutande i 

illustrativt syfte inom undervisning eller 

vetenskaplig forskning, i den utsträckning 

som är motiverad med hänsyn till det icke-

kommersiella syfte som ska uppnås, 

förutsatt att källan, inbegripet 

upphovsmannens namn, anges, om inte 

detta visar sig vara omöjligt, dock utan att 

det påverkar de undantag och 

inskränkningar som föreskrivs i direktiv 

[detta direktiv].” 

”a) Användning uteslutande i 

illustrativt syfte inom undervisning eller 

vetenskaplig forskning, i den utsträckning 

som användningen inskränks till den 

specifika begränsade grupp personer som 

deltar i undervisningsverksamheten, 

förutsatt att källan, inbegripet 

upphovsmannens namn, anges, om inte 

detta visar sig vara omöjligt, dock utan att 

det påverkar de undantag och 

inskränkningar som föreskrivs i direktiv 

[detta direktiv].” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  72 

Förslag till direktiv 

Artikel 18 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Bestämmelserna i artikel 11 ska 

också tillämpas på presspublikationer som 

publiceras före den [det datum som nämns 

i artikel 21.1]. 

2. Bestämmelserna i artikel 11 ska 

också tillämpas på presspublikationer som 

publiceras före den … [12 månader efter 

dagen för detta direktivs ikraftträdande], 

dock endast i den utsträckning som 

användningarna av verk som ingår i 

presspublikationer äger rum efter 

[12 månader efter dagen för detta 

direktivs ikraftträdande]. 

Or. en 

Motivering 

En tillämpning av nya rättigheter som fastställs i detta direktiv på användningar som ägt rum 

tidigare skulle innebära en orättmätig tillämpning av en ny lag som inte med visshet kunnat 

förutses. En tillämpning av en sådan ny rätt på användningar av verk som ingår i 

presspublikationer som publicerats till och med före detta direktivs ikraftträdande men där 

användningarna äger rum efter ikraftträdandet för denna nya rätt är emellertid förutsebar 

och förenlig med gällande lagstiftning. 
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MOTIVERING 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

 

Tillämpningsområde och syfte 

 

Det föreslagna direktivet tar itu med utmaningen att säkerställa skyddet av upphovsrätten på 

den digitala inre marknaden. Ett antal frågor måste beaktas, däribland digital användning eller 

omvandling av upphovsrättsligt skyddade verk och andra alster (t.ex. digitalisering av dessa 

verk), tillämpning av digital teknik på verk (t.ex. tillämpning av text- och datautvinning på 

mångfaldigande eller utvinning från upphovsrättsligt skyddade verk) samt den 

lättillgänglighet för sådana verk som den digitala tekniken erbjuder unionsmedborgarna. 

 

Rättsinnehavare ställs inför en rad olika upphovsrättsrelaterade utmaningar på en ständigt 

föränderlig marknad som bygger på flytande användarmönster. Till följd av den digitala 

teknikens utveckling ställs affärsmodeller i den kreativa sektorn och kultursektorn inför 

liknande utmaningar, på samma sätt som andra sektorer. Dessa utmaningar förstärks i fall där 

rättsinnehavare också har svårt att utöva sina rättigheter till verk. Ändringar av upphovsrätten 

kan göra en skillnad på områden där upphovsrättsrelaterade rättsakter är involverade i dessa 

utmaningar.  

 

Det finns fall där den kreativa sektorn och kultursektorn har reagerat med anledning av 

nämnda utmaningar och funnit marknadsstyrda lösningar tillsammans med andra 

tjänsteleverantörer eller berörda parter. Lösningarna måste avvägas väl, på ett sätt som 

säkerställer skyddet av rättsinnehavarna samtidigt som man gör det möjligt för andra berörda 

parter att distribuera sina verk och garanterar att rättsinnehavarnas verk når konsumenterna på 

olika sätt. Alla värdekedjor i alla sektorer inbegriper ett stort antal oberoende berörda parter. 

Lagstiftaren bör inte blanda sig i avtalsmässiga förbindelser, utan i stället säkerställa 

respekten för upphovsrätt.  

 

Man ska inte utgå ifrån att rättsakter som är av relevans för upphovsrätten i den analoga 

sfären är identiska i den digitala sfären, eller att en bestämmelse som fungerar i den analoga 

sfären kommer att fungera i den digitala sfären. För att upphovsrätten ska fungera på den 

digitala inre marknaden måste upphovsrättsligt relevanta rättsakter i den digitala sfären 

hanteras på ett välavvägt sätt, vilket är fallet med gällande lagstiftning avseende 

upphovsrättsligt relevanta rättsakter i den analoga sfären. Detta direktiv kompletterar annan 

unionslagstiftning, och detta återspeglas i samband med frågorna om undantag och 

inskränkningar, licensieringsavtal och klargörandet av upphovsrättens tillämplighet på digital 

användning.  

 

En mer ändamålsenligt fungerande digital inre marknad samt upphovsrätt på den marknaden 

förutsätter visshet kring rättsläget och en ökad harmonisering av tillämpningen av 

upphovsrätten. 

 

Text- och datautvinning 

 

Text- och datautvinning möjliggör läsning och analys av stora mängder digitalt lagrad 

information för att förvärva nya kunskaper och upptäcka nya tendenser. För att text- och 
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datautvinning ska möjliggöras är det nödvändigt att först få tillgång till informationen och 

sedan mångfaldiga den. Informationen kan behandlas genom text- och datautvinning först 

efter det att den normaliserats. Om man utgår ifrån att informationen gjorts tillgänglig på 

laglig väg utgör denna normalisering upphovsrättsligt skyddad användning, eftersom den 

består i mångfaldigande genom ändringar av informationens format eller genom utvinning 

från en databas till ett format som kan bli föremål för behandling. De upphovsrättsligt 

relevanta processerna i samband med text- och datautvinning utgörs således inte av själva 

utvinningsprocessen, som bara består i att läsa och analysera normaliserad information, utan 

av tillgängliggörandeprocessen och den process genom vilken information normaliseras för 

att möjliggöra automatisk analys.  

 

Den process genom vilken upphovsrättsligt skyddad information tillgängliggörs är redan 

reglerad i det upphovsrättsliga regelverket. Det undantag som krävs behövs för att hantera det 

mångfaldigande eller den utvinning som utförs under normaliseringsprocessen. Fall där 

aktörer med laglig tillgång till data normaliserar dessa data för mångfaldigande- eller 

utvinningsändamål påverkar utgivare i minimal utsträckning. Fall där normaliserade dataset 

emellertid tillhandahålls av utgivare kan dessa utgivare begära ersättning för att täcka 

normaliseringskostnaderna.  

 

Forskningsorganisationer har i många fall svårt att få tillgång till de många vetenskapliga 

publikationer som krävs för forskning genom text- och datautvinning. Det kan vara så att 

forskningsorganisationerna inte får tillgång till publikationerna i fråga och följaktligen inte 

kan normalisera de data som det rör sig om. För att underlätta innovation och forskning är 

utgivare skyldiga att tillhandahålla forskningsorganisationer normaliserade dataset, men de 

kan begära ersättning för normaliseringskostnaderna. 

 

Missbruk av dataset som används för andra ändamål måste hanteras, samtidigt som det i 

många fall är viktigt inom forskning att de dataset som ligger till grund för slutsatserna kan 

verifieras. För detta ändamål bör medlemsstaterna inrätta lagringsfaciliteter för dessa dataset, 

men tillträde bör beviljas endast för verifiering av forskningen. 

 

Användning av verk och andra alster i digital och gränsöverskridande 

undervisningsverksamhet 

 

Utbildning är en process för livslångt lärande. Genom detta tillskrivs även inrättningar som 

inte är traditionella skolor ett ansvar för utbildning. Utbildningsprogram erbjuds av skolor, 

universitet, privata undervisningsorganisationer, icke-statliga organisationer och andra 

aktörer. Oberoende av vem som tillhandahåller utbildningen måste användningen av 

upphovsrättsligt skyddat material i illustrativt syfte inom undervisning inskränkas till verklig 

utbildningsverksamhet. Medlemsstaterna har system som erkänner utbildningsanstalter och 

ackrediterar deras studieprogram. Undantaget för illustrativa syften inom undervisning måste 

omfatta all formell undervisning vid skolor och universitet, eftersom de erkänts eller 

ackrediterats som utbildningsanstalter. Detta undantag bör emellertid även omfatta andra 

utbildningsprogram som ackrediterats av nationella myndigheter. Undantaget i fråga rör 

undervisning och inte utbildningsanstalter. Att villkora undervisningsundantaget med den 

plats där undervisningen äger rum är oförenligt med målet om livslångt lärande. Därför måste 

undantaget vara direkt kopplat till ”undervisningsverksamheten”, helt oberoende av det 

strukturella sammanhanget. Undervisningsverksamhet kan definieras som en 

utbildningsprocess som äger rum antingen (i) i lokalerna tillhörande en inrättning som av den 
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behöriga nationella myndigheten erkänts eller ackrediterats som utbildningsanstalt, eller 

(ii) inom ramen för ett utbildningsprogram som erkänts eller ackrediterats av den behöriga 

nationella myndigheten. Tillämpningen av detta undantag måste inskränkas till dem som 

deltar i undervisningsverksamheten, dvs. elever eller studenter och lärarkår. 

 

I fall där undervisning tillhandahålls på kommersiell basis kan medlemsstaterna införa krav på 

ersättning för användning av material, även om kursen ackrediterats eller erkänts.  

 

Flera medlemsstater har redan genomfört ett undantag eller en inskränkning vad gäller 

illustrativa syften inom undervisning, inbegripet strukturer för licensavtal.  

 

Utgångna verk 

 

i. Visshet kring rättsläget 

 

Kapitel 1 i avdelning III i det föreslagna direktivet rör användning av utgångna verk och är 

avsett att stärka rollen för och det kulturella ändamålet med kulturarvsinstitutioner. För att 

upprätthålla vissheten kring rättsläget måste den befintliga begreppsapparaten i unionsrätten 

bevaras. Detta är skälet till att definitionen av ”kulturarvsinstitution” i detta direktiv bör 

motsvara definitionen i direktivet om anonyma verk (skälen 1 och 23 och artikel 1.1, 1.2 a 

och 1.2 b) och direktivet om informationssamhället (artikel 5.2 c). Definitionen av ”utgånget 

verk” bör spegla resultaten av diskussionerna mellan kommissionen och rättsinnehavare. För 

att uppnå visshet kring rättsläget krävs konsekvens i dessa definitioner. För tydlighetens skull 

bör båda dessa definitioner ingå i artikel 2. 

 

ii. Förverkligande av det kulturella ändamålet med kulturarvsinstitutioner 

 

Det är viktigt att vi bevarar verk och andra alster som finns i kulturarvsinstitutioners 

permanenta samlingar, och att vi underlättar icke-exklusiv licensiering genom kollektiva 

förvaltningsorganisationer för att möjliggöra distribution genom slutna och säkra portaler för 

icke-kommersiella kultursyften. Dessutom måste vi fastställa en lösning med avseende på de 

verk och de sektorer för vilka tillgång till licensiering saknas. Det krävs emellertid 

skyddsgarantier, däribland begränsningar av användningen av slutna och säkra portaler för 

icke-kommersiella kultursyften. 

 

iii. Upphovsmännen fortsatt i centrum för förslagen 

 

Upphovsmännen och rättsinnehavarna måste stå i centrum för förslagen, i syfte att underlätta 

kulturarvsinstitutionernas kulturella uppdrag. De bör involveras i arbetet med att avgöra 

huruvida de licenser som avses i artikel 7 finns att tillgå, och även i de berörda parternas 

dialog i medlemsstaterna.  

 

Upphovsmän bör ha rätt att utesluta sina verk från den licens som nämns i artikel 7.1 och från 

användning enligt artikel 7.2. Licensers och åtgärders ökade synlighet enligt artikel 7 kommer 

också att ge ett bättre skydd för upphovsmän.  

 

Rättigheter i publikationer 

 

Upphovsrättsliga lösningar måste vara riktade och bedömas noggrant vad gäller deras 
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nödvändighet, ändamålsenlighet och proportionalitet. Dessa lösningar påverkar inte bara 

rättsinnehavarna utan även alla berörda parter som kommer i kontakt med rättsinnehavarnas 

upphovsrätt. Pressutgivare ställs inför utmaningar i samband med digitaliseringen av 

affärsverksamheten och konsumenternas vanor. Digitaliseringen gör det lättare att kopiera 

eller återanvända innehållet i presspublikationer, och den underlättar även tillgång till nyheter 

och annat pressinnehåll genom att ge användarna tillgång till ett referens- eller 

indiceringssystem för ett stort antal olika källor. Dessa båda processer måste erkännas som 

separata processer.  

 

Att använda digital teknik för att kopiera och tillägna sig nyheter och pressinnehåll som 

skapats av andra medför entydigt oproportionell skada för pressutgivares ekonomiska 

intressen. Att använda digital teknik för att underlätta sökningar efter nyheter och annat 

pressinnehåll medför emellertid inte nödvändigtvis oproportionell skada för pressutgivares 

ekonomiska intressen, och i vissa fall underlättar nämnda länknings- eller referenssystem 

(t.ex. hyperlänkar) användares tillgång till nyhetsportaler online.  

 

Pressutgivarna är beroende av att deras härledda rättigheter att skydda de investeringar som 

gjorts i deras publikationer hävdas. Det krävs åtgärder för att stärka pressutgivares 

möjligheter att hävda nämnda rättigheter, men sådana åtgärder får inte störa andra branscher. 

Pressutgivare ges således rätten att i sitt eget namn inleda förfaranden i domstol med 

anledning av överträdelser av rättigheterna för upphovsmännen till de verk som ingår i deras 

presspublikationer, samt blir föremål för presumtionen att de företräder rättsinnehavarna 

bland dem som bidrar med verk till deras presspublikationer. Denna åtgärd är nödvändig, 

ändamålsenlig och proportionell, eftersom den stärker de rättigheter som redan innehas av 

pressutgivarna och stärker dessas ställning i förhandlingar med andra som använder deras 

innehåll, vilket innebär att värdet på dessa rättigheter också stärks.  

 

Mångfalden av nyheter och åsiktsyttringar, och den breda tillgången till dessa nyheter och 

åsiktsyttringar, är viktig för den offentliga debatten i ett modernt och demokratiskt samhälle. 

Det är också nödvändigt att säkerställa icke-kommersiell spridning av nyheter och 

åsiktsyttringar.  

 

Eftersom denna rättsliga ställning för pressutgivare är ny vore det inte vare sig ur ett rättsligt 

perspektiv eller med avseende på vikten av visshet kring rättsläget ändamålsenligt att tilldela 

denna rätt för användningar som ägt rum tidigare. Det vore dock ändamålsenligt att tillämpa 

denna nya rätt på användningar efter den dag då detta direktiv börjar tillämpas av verk som 

ingår i presspublikationer som publicerats före nämnda dag. 

 

Vissa användningar av skyddat innehåll via onlinetjänster 

 

i. Införande av en hänvisning till direktiv 2000/13/EG i artikel 1 

 

Artikel 13 i det föreslagna direktivet är tillämplig på leverantörer av informationssamhällets 

tjänster och rör deras ansvar vid genomförande av avtal med rättsinnehavare om användning 

av upphovsrättsligt skyddade verk. Artikel 13 kompletterar således direktivet om elektronisk 

handel (2000/13/EG). För att säkerställa visshet kring rättsläget samt rättssäkerhet krävs det 

därför att föreliggande direktiv inbegriper en angivelse om hur det förhåller sig till 

direktiv 2000/13/EG, vilket förklarar hänvisningen till det sistnämnda i artikel 1.2. 
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ii. Visshet kring rättsläget samt rättssäkerhet i artikel 13 

 

Plattformars ansvar har redan fastställts genom direktiv 2000/31/EG. Artikel 13 i detta förslag 

kompletterar dessa bestämmelser eftersom den ska säkerställa ett ändamålsenligt 

genomförande av avtal som ingåtts mellan leverantörer av onlinetjänster och rättsinnehavare 

om användning av verk. Lagstiftningen måste tydligt ange vilka tjänsteleverantörer den är 

tillämplig på. För att säkerställa visshet kring rättsläget samt rättssäkerhet krävs det att samma 

kategorisering av tjänsteleverantörer som enligt direktiv 2000/13/EG tillämpas.  

 

Avtal som ingåtts mellan tjänsteleverantörer och rättsinnehavare kan genomföras med hjälp 

av teknik, men detta måste ske med respekt för det upphovsrättsliga regelverket i dess helhet: 

med avseende på såväl upphovsrättsliga rättigheter som undantag från och inskränkningar av 

upphovsrätten. Detta genomförande förutsätter en korrekt identifiering av verken, som 

rättsinnehavarnas egna verk eller verk under licens. Följaktligen ansvarar 

tjänsteleverantörerna för denna teknik, medan rättsinnehavarna fortsatt ansvarar för att hävda 

sina rättigheter till verk. 

 

Det finns en koppling mellan tjänsteleverantörernas genomförande och rättsinnehavarnas 

förvaltning av rättigheter. Det behövs transparens för att säkerställa att rättsinnehavare på 

ändamålsenligt sätt kan förvalta sina rättigheter, vilket förutsätter tillhandahållande av 

information om de tekniska åtgärder som används och om hur korrekt dessa fungerar. 

 

Det är viktigt att korrekt identifiera användaruppladdat innehåll som omfattas av ett undantag 

från eller en inskränkning av upphovsrätten. Den fortsatta användningen av sådana undantag 

och inskränkningar, som bygger på hänsyn till allmänhetens intresse, förutsätter effektiv 

kommunikation mellan användare och rättsinnehavare.  

 

Att tillämpa sådana skyldigheter endast på plattformar som hanterar stora mängder 

information skulle medföra osäkerhet, eftersom det inte finns något verifierbart sätt att 

definiera en ”stor mängd”, med tanke på att till och med nystartade företag kan behöva 

tillgång till stora mängder data för att delta i och bidra till den digitala ekonomin. 

 

Skälig ersättning i upphovsmäns och utövande konstnärers avtal  

 

Värdekedjor inbegriper i allmänhet ett stort antal berörda parter, men alla investeringar eller 

användningar av material har sitt ursprung i upphovsmäns och utövande konstnärers kreativa 

arbete. Alla berörda parter strävar efter ökad tillgång till avtalsförbindelser, men upphovsmän 

och utövande konstnärer ställs inför en mycket stor utmaning när det gäller att säkerställa 

skälig ersättning för utnyttjandet av deras verk och framföranden från dem till vilka de har 

licensierat eller överlåtit sina rättigheter.  

 

Fyra åtgärder skulle ge en bättre grund för upphovsmäns och utövande konstnärers arbete: 

(i) en förklaring om upphovsmäns och utövande konstnärers rätt till skälig ersättning, 

(ii) ökad transparens, (iii) mekanismer för avtalsanpassning samt (iv) lättillgängligare 

rättsmedel.  

 

Var och en av dessa åtgärder kräver ett välavvägt genomförande för att säkerställa att andra 

rättsinnehavare inte missgynnas oproportionellt. Detta är skälet till att andra ändringsförslag 

är avsedda att säkerställa visshet kring rättsläget samt rättssäkerhet, samtidigt som 
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upphovsmäns och utövande konstnärers rätt till skälig ersättning återigen bekräftas. 

Upphovsmän och utövande konstnärer företräds bättre vad gäller erkännande eller hävdande 

av upphovsrätten enligt artiklarna 14, 15 och 16 i detta direktiv. 
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER 
SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN 

 

Denna förteckning har upprättats på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens 

ansvar. Föredraganden har mottagit synpunkter från följande enheter eller personer under det 

att förslaget till betänkande utarbetades: 

Enhet och/eller person 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (International Confederation of Music Publishers) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (International Artist Organisation of Music) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Finlands musikförläggarförbund) 

10. 21st Century Fox 

11. Evartist (European Visual Artists) 

12. Vivendi Group 

13. Canal+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. Gesac (European Grouping of Societies of Authors and Composers) 

17. Iffro (International Federation of Reproductive Rights Organisation) 

18. Federation of European Publishers 

19. Association of Commercial Television (ACT) 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  
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23. Sony  

24. SKY 

25. Ifpi 

26. Aepo-Artis (Association of Performers’ Organisations) 

27. SoundCloud 

28. Isfe (Interactive Software Federation) 

29. PRS for Music 

30. Conference of European National Librarians 

31. Max Planck-institutet 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. Kreab 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 

39. Modern Poland Foundation 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (amerikansk medlemsorganisation i Iffro) 

42. Mozilla 

43. European Publishers Council 

44. European Newspaper Publishers’ Association 

45. European Magazine Media Association 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC (europeisk konsumentorganisation) 

49. Liber Europe 
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50. International Association of STM Publishers 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. eBay 

54. Frankrikes ständiga representation vid EU 

55. Frankrikes ministerium för kultur och kommunikation 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. Fedil (luxemburgisk företagarförening) 

60. RTL Group 

61. European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) 

62. League of European Research Universities (LERU)  

63. Science Europe and the European Universities Association (EUA) 

64. European Writers’ Council (EWC) 

65. Isfe (som företrädare för den europeiska videospelsbranschen) 

66. Förenade kungarikets representation vid EU  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DigitalEurope 

69. SAA Authors 

70. European Alliance of News Agencies 

71. Sacem 

72. Egmont 

73. Hubert Burda Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 



 

PR\1119413SV.docx 59/60 PE601.094v01-00 

 SV 

77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. Impresa, Portugal 

80. AmCham EU 

81. Federation of European Journalists 

82. Zapa – Union of Audiovisual Authors and Producers 

83. Polish Filmmakers Association  

84. Impala 

85. EVA – European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 

90. European Digital Media Association (EDIMA) 

91. Europeana 

92. Audible Magic 

93. Cepic – Centre of the Picture Agency 

94. EuroIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco – Association of the Internet Industry 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. Microsoft 

99. ZDF German Television 

100. Microsoft 

101. Yahoo! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 
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104. Centrum Cyfrowe 

 

 


