
 

AM\1162299DA.docx  PE624.050v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2018 A8-0245/87 

Ændringsforslag  87 

Gerard Batten, Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0245/2018 

Axel Voss 

Ophavsret på det digitale indre marked 

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

 

Forslag til direktiv 

– 

 
 Forslag om forkastelse 

 Europa-Parlamentet forkaster 

Kommissionens forslag. 

Or. en 



 

AM\1162299DA.docx  PE624.050v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2018 A8-0245/88 

Ændringsforslag  88 

Gerard Batten 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0245/2018 

Axel Voss 

Ophavsret på det digitale indre marked 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 11 udgår 

Beskyttelse af pressepublikationer med 

henblik på digital anvendelse 

 

1. Medlemsstaterne sørger for, at 

udgiverne af publikationer indrømmes de 

i artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i direktiv 

2001/29/EF fastsatte rettigheder til den 

digitale anvendelse af deres 

pressepublikationer. 

 

2. De i stk. 1 omhandlede rettigheder 

berører på ingen måde rettigheder, der i 

henhold til EU-retten er indrømmet 

ophavsmænd og andre rettighedshavere 

med hensyn til de værker og andre 

frembringelser, der indgår i en 

pressepublikation. Disse rettigheder kan 

ikke påberåbes over for disse 

ophavsmænd eller andre 

rettighedshavere, og de må især ikke 

fratage dem deres ret til at udnytte deres 

værker og andre frembringelser 

uafhængigt af den pressepublikation, som 

de indgår i. 

 

3. Artikel 5-8 i direktiv 2001/29/EF og 

direktiv 2012/28/EU finder tilsvarende 

anvendelse for så vidt angår de 

rettigheder, der er omhandlet i stk. 1. 

 

4. De i stk. 1 omhandlede rettigheder 

udløber 20 år efter udgivelsen af 

pressepublikationen. Denne frist beregnes 

 



 

AM\1162299DA.docx  PE624.050v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

fra den 1. januar det påfølgende år efter 

udgivelsesdatoen. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/89 

Ændringsforslag  89 

Gerard Batten 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0245/2018 

Axel Voss 

Ophavsret på det digitale indre marked 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4 a. En medlemsstat, der anvender 

reglerne i dette direktiv, vil stadig være 

underlagt national lovgivning om 

ophavsret. Hvis der opstår en konflikt, har 

medlemsstatens nationale 

ophavsretslovgivning forrang. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2018 A8-0245/90 

Ændringsforslag  90 

Gerard Batten 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0245/2018 

Axel Voss 

Ophavsret på det digitale indre marked 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 13 udgår 

Leverandører af 

informationssamfundstjenesters 

anvendelse af beskyttet indhold ved at 

lagre og give adgang til store mængder af 

værker og andre frembringelser, som 

uploades af deres brugere 

 

1. Leverandører af 

informationssamfundstjenester, som 

lagrer og giver offentlig adgang til store 

mængder af værker og andre 

frembringelser, der uploades af deres 

brugere, træffer i samarbejde med 

rettighedshaverne foranstaltninger til at 

sikre funktionen af de aftaler, der er 

indgået med disse om anvendelsen af 

deres værker eller andre frembringelser, 

eller til at forhindre tilgængeligheden i 

deres tjenester af værker eller andre 

frembringelser, som er blevet identificeret 

af rettighedshaverne via samarbejdet med 

disse tjenesteudbydere. Disse 

foranstaltninger, f.eks. anvendelsen af 

effektive 

indholdsgenkendelsesteknologier, skal 

være passende og forholdsmæssige. 

Tjenesteudbyderne sørger for, at 

rettighedshaverne får de nødvendige 

oplysninger om foranstaltningernes 

funktion og implementering, samt, hvor 

det er relevant, tilstrækkelige rapporter 
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om genkendelsen og anvendelsen af 

værkerne og de andre frembringelser. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 

omhandlede tjenesteudbydere indfører 

klage- og erstatningsordninger, som skal 

være tilgængelige for brugerne i tilfælde 

af uenighed om anvendelsen af de 

foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1. 

 

3. Medlemsstaterne fremmer, hvor det er 

relevant, samarbejdet mellem 

leverandørerne af 

informationssamfundstjenester og 

rettighedshaverne ved hjælp af 

interessentdialoger for at fastlægge den 

bedste praksis, f.eks. i form af passende 

og forholdsmæssige 

indholdsgenkendelsesteknologier, under 

hensyntagen til bl.a. tjenesternes karakter, 

teknologiernes tilgængelighed og deres 

effektivitet i lyset af den teknologiske 

udvikling. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/91 

Ændringsforslag  91 

Gerard Batten 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0245/2018 

Axel Voss 

Ophavsret på det digitale indre marked 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. En medlemsstat, der anvender 

reglerne i dette direktiv, vil stadig være 

underlagt national lovgivning om 

ophavsret. Hvis der opstår en konflikt, har 

medlemsstatens nationale 

ophavsretslovgivning forrang. 

Or. en 

 


