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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 

 

Forslag til beslutning 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. pt 
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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 45 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  (45a) Dette direktiv sikrer princippet om 

opretholdelse af beskyttelsesniveau, 

hvilket indebærer, at når medlemsstaterne 

allerede har lovgivning, som er mere 

gunstig for ophavsmænd, udøvende 

kunstnere og brugere, eller såfremt de 

indfører sådanne lovgivningsmæssige 

bestemmelser efter dette direktivs 

ikrafttræden, skal de pågældende 

bestemmelser have forrang. 

Or. pt 
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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 3 – stk. 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne fastsætter en 

undtagelse fra de rettigheder, der er 

omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, 

artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i 

direktiv 96/9/EF og artikel 11, stk. 1, i 

dette direktiv for reproduktioner og udtræk 

foretaget af forskningsinstitutioner med 

henblik på at udføre tekst- og datamining 

af værker eller andre frembringelser, som 

de har lovlig adgang til med henblik på 

videnskabelig forskning.  

1. Medlemsstaterne fastsætter en 

undtagelse fra de rettigheder, der er 

omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, 

artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i 

direktiv 96/9/EF og artikel 11, stk. 1, i 

dette direktiv for reproduktioner og udtræk 

foretaget af forskningsorganisationer, 

undervisningsinstitutioner eller 

kulturarvsinstitutioner med henblik på at 

udføre tekst- og datamining af værker eller 

andre frembringelser, som de har lovlig 

adgang til med henblik på videnskabelig 

forskning eller kulturbeskyttelse. 

Medlemsstaterne bør bidrage til at 

stimulere forskning og innovation som 

sådan, og tekst- og datamining bør også 

være tilladt til andre formål end 

videnskabelige formål. Medlemsstaterne 

bør overveje at udvide viften af 

organisationer, der er omfattet af 

undtagelsen, forudsat at deres aktiviteter 

er i offentlighedens interesse. 

Or. pt 
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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 3 – stk. 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. Det er tilladt rettighedshavere at 

træffe foranstaltninger, der kan garantere 

sikkerhed og integritet i de netværk og 

databaser, hvor værkerne eller de andre 

frembringelser er lagret. Sådanne 

foranstaltninger må ikke gå videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 

3. Sikkerheden og integriteten i de 

netværk og databaser, hvor værkerne eller 

de andre frembringelser er lagret, skal 

garanteres. De foranstaltninger, der skal 

sikre dette, må ikke gå videre, end hvad 

der er nødvendigt. Undtagelsen kan ikke 

ophæves ved hjælp af tekniske 

beskyttelsesforanstaltninger. 

Or. pt 
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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 3 – stk. 4 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. Medlemsstaterne sikrer, at 

reproduktioner og udtræk, som foretages 

med henblik på tekst- og datamining, 

opbevares på en sikker måde, således at 

det sikres, at kopier anvendes til både 

videnskabelig forskning og til overførsel 

og deling af viden mellem 

forskningsinstitutioner, 

uddannelsesinstitutioner, 

kulturarvsinstitutioner og andre organer, 

som medlemsstaterne fastlægger. 

Or. pt 
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Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 4 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. Den ordning, der er fastlagt i 

denne artikel, finder anvendelse på brug 

af beskyttet materiale hos 

kulturarvsinstitutioner eller via et sikkert 

elektronisk net, som kun brugerne af disse 

institutioner har adgang til. 

Bestemmelserne i denne artikel finder 

også anvendelse på 

erhvervsuddannelsesvirksomheder eller 

virksomheder, der udbyder uddannelse til 

deres ansatte; på situationer, hvor der 

findes et sikkert elektronisk net, der kun 

kan tilgås af elever, studerende, forældre, 

værger og undervisere; på konferencer, 

workshopper og andre 

uddannelsesarrangementer, der finder 

sted uden for uddannelsesinstitutionen; 

og på åbne uddannelsesressourcer, åbne 

undervisningsfællesskaber og åbne 

fjernundervisningsforløb. 

Or. pt 

 

 


