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5.9.2018 A8-0245/102 

Ændringsforslag  102 

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 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Leverandører af 

informationssamfundstjenester og 

rettighedshavere samarbejder som 

omhandlet i stk. 1 med hinanden med 

henblik på at sikre licensaftalernes 

funktion. Rettighedshaverne oplyser til 

leverandørerne af 

informationssamfundstjenester præcist, 

hvilke værker eller andre frembringelser 

de har ophavsrettigheden til. 

Leverandørerne af 

informationssamfundstjenester oplyser 

rettighedshaverne om de anvendte 

foranstaltninger og deres præcise 

funktion og rapporterer, hvor det er 

relevant, regelmæssigt om anvendelsen af 

værker og andre frembringelser. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 
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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. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 

1 omhandlede tjenesteudbydere i 

samarbejde med rettighedshaverne 

indfører klageordninger, som skal være 

tilgængelige for brugerne i tilfælde af 

uenighed om gennemførelsen af de 

licensaftaler, der er omhandlet i stk. 1. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne sikrer, at brugere 

har adgang til en domstol eller en anden 

kompetent myndighed med henblik på at 

gøre deres brugsrettigheder i henhold til 

en undtagelse eller indskrænkning 

gældende og på at gøre indsigelse mod 

eventuelle restriktive foranstaltninger, 

som er blevet aftalt i medfør af stk. 3. 

Or. en 
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Artikel 13 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

3. Medlemsstaterne fremmer, hvor det 

er relevant, samarbejdet mellem 

leverandørerne af 

informationssamfundstjenester, jf. stk. 1, 

brugerrepræsentanter og 

rettighedshaverne, ved hjælp af 

interessentdialoger for at fastlægge den 

bedste praksis for gennemførelsen af 

stk. 1. De foranstaltninger, som træffes, 

skal være passende og forholdsmæssige og 

bl.a. tage hensyn til tjenesternes karakter, 

teknologiernes tilgængelighed og deres 

effektivitet i lyset af den teknologiske 

udvikling. 

Or. en 

 

 


