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5.9.2018 A8-0245/97 

Ændringsforslag  97 

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 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (38a) Samarbejdet mellem leverandører 

af informationssamfundstjenester og 

rettighedshavere er af afgørende 

betydning for gennemførelsen af sådanne 

foranstaltninger. Rettighedshaverne bør 

til leverandørerne af 

informationssamfundstjenester præcist 

oplyse, hvilke værker eller frembringelser 

de hævder at have ophavsrettigheden til. 

Rettighedshavere bør bære ansvaret, i 

tilfælde af at tredjeparter fremsætter krav 

i forbindelse med anvendelsen af værker, 

som de ville have identificeret som deres 

egne ved gennemførelsen af enhver aftale 

indgået med leverandøren af 

informationssamfundstjenester. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Ændringsforslag  98 

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 39 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(39) Det er afgørende for funktionen af 

teknologier som f.eks. 

indholdsgenkendelse, at leverandører af 

informationssamfundstjenester, som 

lagrer og giver offentligheden adgang til 

store mængder ophavsretligt beskyttede 

værker eller andre frembringelser, der 

uploades af deres brugere, samarbejder 

med rettighedshaverne. I sådanne tilfælde 

bør rettighedshaverne stille de nødvendige 

oplysninger til rådighed for at gøre det 

muligt for tjenesterne at identificere deres 

indhold, og tjenesterne bør være 

gennemsigtige for rettighedshaverne med 

hensyn til de anvendte teknologier for at 

gøre det muligt at vurdere, om disse er 

hensigtsmæssige. Tjenesterne bør især 

oplyse rettighedshaverne om, hvilken type 

teknologier der anvendes, hvordan de 

fungerer, og hvor gode de er til at 

genkende rettighedshaveres indhold. 

Disse teknologier bør også gøre det muligt 

for rettighedshavere at få oplysninger om 

anvendelsen af deres indhold fra 

leverandørerne af 

informationssamfundstjenester, når dette 

er omfattet af en aftale. 

udgår 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/99 

Ændringsforslag  99 

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 

Afsnit IV – kapitel 2 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Visse anvendelser af beskyttet indhold via 

onlinetjenester 

Visse anvendelser af beskyttet indhold 

online 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Ændringsforslag  100 

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 

Artikel 13 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

Leverandører af 

informationssamfundstjenesters anvendelse 

af beskyttet indhold ved at lagre og give 

adgang til store mængder af værker og 

andre frembringelser 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Ændringsforslag  101 

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 

Artikel 13 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

om genkendelsen og anvendelsen af 

værkerne og de andre frembringelser. 

1. Såfremt leverandører af 

informationssamfundstjenester tilbyder 

brugerne tjenester til lagring af indhold 

og giver offentligheden adgang til 

indhold, og såfremt denne aktivitet ikke er 

omfattet af de i direktiv 2000/31/EF 

fastsatte ansvarsfritagelser, skal de træffe 

passende og forholdsmæssige 

foranstaltninger til at sikre funktionen af 

de licensaftaler, der er indgået med 
rettighedshaverne. Gennemførelsen af 

disse aftaler skal respektere brugernes 

grundlæggende rettigheder og må ikke 

pålægge leverandører af 

informationssamfundstjenester en generel 

forpligtelse til at overvåge den 

information, de fremsender eller oplagrer, 

jf. artikel 15 i direktiv 2000/31/EF. 

Or. en 
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