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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Artikel 5a 

 Brug af mindre uddrag fra eksisterende 

værker 

 1.  Medlemsstaterne fastsætter en 

undtagelse fra de rettigheder, der er 

omhandlet i artikel 2 og 3 i direktiv 

2001/29/EF, i artikel 5, litra a), og 

artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, i 

artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 

2009/24/EF og artikel 11 i dette direktiv 

med henblik på at tillade anvendelse af 

uddrag af værker og andre 

frembringelser, som i forvejen findes i 

indhold, der uploades eller stilles til 

rådighed af brugerne, når de ikke handler 

i erhvervsøjemed, til formål som kritik, 

anmeldelse, illustration, karikatur, parodi 

eller pastiche, forudsat at uddragene: a) 

vedrører værker eller andre 

frembringelser, som på lovlig vis er gjort 

tilgængelige for offentligheden b) om 

muligt er ledsaget af en fordeling og c) 

anvendes på en måde, der ikke strider 

mod den normale udnyttelse af værkerne. 

 2.  Enhver aftalebestemmelse, der er i 

strid med undtagelsen i denne artikel, må 

ikke håndhæves.  

Or. en 
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  Artikel 5b 

 Undtagelse i forbindelse med 

panoramafrihed 

 1.  Medlemsstaterne fastsætter en 

undtagelse eller en indskrænkning af de 

rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 

og 3 i direktiv 2001/29/EF, som tillader 

skabelse af todimensionale billeder af 

værker, der er permanent placeret i det 

offentlige rum. 

 2.  Ophavsmændene til værkerne skal 

angives, når det er muligt. 

Or. en 

 

 


