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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) I de seneste år er markedspladsen 

for onlineindhold blevet stadig mere 

kompleks. Onlinetjenester med adgang til 
ophavsretligt beskyttet indhold, som 

uploades af brugerne uden at inddrage 

rettighedshaverne, er vokset og er nu 

blandt de væsentligste adgangskilder til 

onlineindhold. Derved påvirkes 

rettighedshavernes muligheder for at 

bestemme, hvorvidt og under hvilke 

betingelser deres værker og andre 

frembringelser anvendes samt deres 

muligheder for at få et passende vederlag 

for det. 

(37) Udviklingen af digitale teknologier 

har ført til fremkomsten af nye 

forretningsmodeller og har forstærket 

internettets rolle som den primære 

markedsplads for distribution af 
ophavsretligt beskyttet indhold. I årenes 

løb er onlinetjenester, der giver brugerne 

mulighed for at uploade værker og gøre 

dem offentligt tilgængelige, vokset og er 

nu vigtige adgangskilder til onlineindhold, 

hvilket giver mulighed for mangfoldighed 

og let adgang til indhold, men også skaber 

udfordringer, når ophavsretligt beskyttet 

indhold uploades uden forudgående 

tilladelse fra rettighedshaverne. 
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 (37a) Der forbruges i dag mere kreativt 

indhold end nogensinde før. Dette 

muliggøres af onlineplatforme og 

aggregeringstjenester. De er en måde, 

hvorpå der kan tilbydes bredere adgang til 

kulturelle og kreative værker, og giver de 

kulturelle og kreative industrier 

fremragende muligheder for at udvikle 

nye forretningsmodeller. Imidlertid har 

kunstnere og forfattere ikke oplevet 

tilsvarende stigninger i deres indtægter 

som følge af dette øgede forbrug. En af 

årsagerne til dette kan være den 

manglende klarhed med hensyn til disse 

onlinetjenester i henhold til lovgivningen 

om e-handel. Det må overvejes, hvordan 

denne proces kan fungere med et større 

mål af retssikkerhed og respekt for alle 

berørte parter, heriblandt kunstnere og 

brugere, og det er vigtigt at sikre 

gennemsigtighed og rimelige 

konkurrencevilkår. Kommissionen bør 

udarbejde en vejledning om 

gennemførelsen af rammen for 

formidleransvar, således at 

onlineplatforme kan leve op til deres 

forpligtelser og reglerne om ansvar, og 

med henblik på at forbedre 

retssikkerheden og øge brugernes tillid. 
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(38) I tilfælde hvor leverandører af 

informationssamfundstjenester giver 

offentligheden adgang til ophavsretligt 

beskyttede værker eller andre 

frembringelser uploadet af brugerne, og 

derved går længere end blot at stille de 

fysiske faciliteter til rådighed og foretager 

en overføring til offentligheden, er de 
forpligtede til at indgå licensaftaler med 

rettighedshaverne, medmindre de er 

omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv2000/31/EF34. 

(38) I tilfælde hvor leverandører af 

informationssamfundstjenester tilbyder 

brugerne tjenester til lagring af indhold 

og giver offentligheden adgang til 

indhold, og hvor denne aktivitet udgør en 

overføring til offentligheden og ikke kun 

er af teknisk, automatisk og passiv 

karakter, bør de være forpligtede til at 

indgå licensaftaler med rettighedshaverne 

for så vidt angår ophavsretligt beskyttede 

værker eller andre frembringelser, 

medmindre de er omfattet af 

ansvarsfritagelserne i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF34. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 

aspekter af informationssamfundstjenester, 

navnlig elektronisk handel, i det indre 

marked, (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 

aspekter af informationssamfundstjenester, 

navnlig elektronisk handel, i det indre 

marked (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 

Or. en 



 

AM\1162306DA.docx  PE624.050v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.9.2018 A8-0245/95 

Ændringsforslag  95 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

 

Betænkning A8-0245/2018 

Axel Voss 

Ophavsret på det digitale indre marked 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 38 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved anvendelsen af artikel 14 er det 

nødvendigt at fastslå, om tjenesteyderen 

spiller en aktiv rolle, f.eks. ved at optimere 

præsentationen af de uploadede værker 

eller andre frembringelser eller gøre 

reklame for dem, uanset hvilke midler der 

anvendes dertil. 

udgår 

Or. en 



 

AM\1162306DA.docx  PE624.050v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.9.2018 A8-0245/96 

Ændringsforslag  96 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

 

Betænkning A8-0245/2018 

Axel Voss 

Ophavsret på det digitale indre marked 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 38 – afsnit 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre, at alle former for licensaftaler 

fungerer, bør leverandører af 

informationssamfundstjenester, som lagrer 

og giver offentlig adgang til store 

mængder ophavsretligt beskyttede værker 

og andre frembringelser, der uploades af 

deres brugere, træffe passende og 

forholdsmæssige foranstaltninger til at 

sikre beskyttelsen af værker og andre 

frembringelser, f.eks. ved at indføre 

effektive teknologier. Denne forpligtelse 

bør også gælde, når leverandørerne af 

informationssamfundstjenester er omfattet 

af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 

2000/31/EF. 

For at sikre, at alle former for licensaftaler 

fungerer, bør leverandører af 

informationssamfundstjenester, som aktivt 

og direkte gør det muligt for brugerne at 

uploade værker ved at sikre 

tilrådighedsstillelse og ved at gøre 

reklame for værker over for 

offentligheden, træffe passende og 

forholdsmæssige foranstaltninger til at 

sikre beskyttelsen af værker og andre 

frembringelser. Sådanne foranstaltninger 

bør respektere Den Europæiske Unions 

charter for grundlæggende rettigheder og 

bør ikke pålægge leverandører af 

informationssamfundstjenester en generel 

forpligtelse til at overvåge de 

informationer, som de overfører eller 

lagrer, som omhandlet i artikel 15 i 

direktiv 2000/31/EF. 

Or. en 

 

 


