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5.9.2018 A8-0245/120 

Ændringsforslag  120 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 6 – stk. 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 4, første, 

tredje, fjerde og femte afsnit, i direktiv 

2001/29/EF finder anvendelse på de 

undtagelser og den indskrænkning, der er 

fastsat i dette afsnit. 
 

Artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 4, første, 

tredje og femte afsnit, i direktiv 

2001/29/EF finder anvendelse på de 

undtagelser og den indskrænkning, der er 

fastsat i dette afsnit. De i afsnit II i 

nærværende direktiv fastsatte undtagelser 

kan ikke udelukkes fra kontrakter.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Ændringsforslag  121 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Kulturarvsinstitutioners anvendelse af 

værker, der ikke længere forhandles 

1. For så vidt angår de tilfælde, hvor 

kollektive forvaltningsorganisationer på 

vegne af deres medlemmer indgår en 

licensaftale med ikkekommercielle formål 

med en kulturarvsinstitution om 

digitalisering, overføring til offentligheden 

eller tilrådighedsstillelse af ikke længere 

forhandlede værker eller andre 

frembringelser, som er en permanent del af 

institutionens samling, fastsætter 

medlemsstaterne bestemmelser om, at en 

sådan ikkeeksklusiv licens kan udvides til 

eller formodes at gælde rettighedshavere, 

som ikke er repræsenteret af 

forvaltningsorganisationen, såfremt de 

tilhører den af licensen omfattede kategori 

af rettighedshavere, under forudsætning af 

at: 

a) den kollektive 

forvaltningsorganisation på grundlag af 

mandater fra rettighedshavere i store træk 

er repræsentativ for rettighedshavere i 

kategorien af værker eller andre 

frembringelser og for de rettigheder, som 

licensen omhandler 

b) ligebehandling er garanteret for 

alle rettighedshavere i betingelserne for 

Kulturarvsinstitutioners anvendelse af 

værker, der ikke længere forhandles 

1. Medlemsstaterne bidrager under 

hensyntagen til deres situation og deres 

lovgivning til at oprette forenklede 

ordninger, der, til ikkekommercielle 

formål, giver fri adgang til værker, 

herunder samlinger, der er ikke længere 

udbydes erhvervsmæssigt, og som stilles 

til rådighed online af 

kulturarvsinstitutioner. 
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licensen 

c) alle rettighedshavere til enhver tid 

kan gøre indsigelse mod, at deres værker 

eller andre frembringelser betragtes, som 

om de ikke længere forhandles, og at de 

kan udelukke anvendelsen af licensen på 

deres værker eller andre frembringelser. 

2. Værker eller andre frembringelser 

betragtes, som om de ikke længere 

forhandles, når hele værket eller 

frembringelsen i alle dets oversættelser, 

versioner og udtryk ikke er tilgængeligt 

for offentligheden via normale 

handelskanaler og ikke med rimelighed 

kan forventes at blive det.  

Medlemsstaterne sikrer i samråd med 

rettighedshavere, kollektive 

forvaltningsorganisationer og 

kulturarvsinstitutioner, at de krav, der 

anvendes til at fastslå, hvorvidt der kan 

udstedes licenser til værker og andre 

frembringelser i overensstemmelse med 

stk. 1, ikke går videre, end hvad der er 

nødvendigt og rimeligt, og ikke er til 

hindring for eventuelt at kunne fastslå, at 

en hel samling ikke længere forhandles, 

når det er rimeligt at formode, at alle 

værker eller frembringelser i samlingen 

ikke længere forhandles. 

3. Medlemsstaterne træffer passende 

foranstaltninger til bekendtgørelse af 

følgende: 

a) værker og andre frembringelser, 

som ikke længere forhandles 

b) licensen, og især dens anvendelse 

på rettighedshavere uden repræsentation  

c) rettighedshavernes mulighed for at 

gøre indsigelse som omhandlet i stk. 1,  

litra c)  

 

hvilket skal ske inden for en rimelig frist, 

inden værkerne eller frembringelserne 

digitaliseres, distribueres, overføres til 

offentligheden eller stilles til rådighed.  
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4. Medlemsstaterne sikrer, at de i 

stk. 1 omhandlede licenser indhentes hos 

en kollektiv forvaltningsorganisation, der 

er repræsentativ for den medlemsstat, 

hvor: 

a) værkerne eller fonogrammerne 

først blev udgivet, eller, hvis de ikke er 

udgivet, først blev udsendt, undtagen for 

filmværker og audiovisuelle værker 

b) producenterne af værkerne har 

deres hovedsæde eller opholdssted, for så 

vidt angår filmværker og audiovisuelle 

værker, eller 

c) kulturarvsinstitutionen er 

etableret, når en medlemsstat eller et 

tredjeland ikke har kunnet fastlægges 

med en rimelig indsats i overensstemmelse 

med litra a) og b). 

5. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke 

anvendelse på tredjelandsstatsborgeres 

værker eller deres andre frembringelser, 

undtagen når stk. 4, litra a) og b), finder 

anvendelse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Ændringsforslag  122 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Grænseoverskridende anvendelser 

1. Værker eller andre frembringelser, 

der er omfattet af en licens udstedt i 

overensstemmelse med artikel 7, kan 

anvendes af kulturarvsinstitutionen i 

overensstemmelse med licensbetingelserne 

i alle medlemsstater.  

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

oplysninger, som gør det muligt at 

identificere de værker og andre 

frembringelser, der er omfattet af en 

licens udstedt i overensstemmelse med 

artikel 7, og oplysninger om 

rettighedshaveres mulighed for at gøre 

indsigelse, som omhandles i artikel 7, stk. 

1, litra c), gøres tilgængelige for 

offentligheden via en central onlineportal 

i mindst hele licensperioden og mindst 

seks måneder før værkerne eller de andre 

frembringelser digitaliseres, distribueres, 

overføres til offentligheden eller stilles til 

rådighed i andre medlemsstater end den 

medlemsstat, hvor licensen er udstedt 

3. Portalen, der er nævnt i stk. 2, 

oprettes og forvaltes af Den Europæiske 

Unions Kontor for Intellektuel 

Ejendomsret i overensstemmelse med 

forordning (EU) nr. 386/2012. 
 

Grænseoverskridende anvendelser 

1. For at fremme fri adgang til og 

udveksling af viden bør 

grænseoverskridende anvendelse af 

værker eller andet beskyttet materiale, der 

er omfattet af artikel 7, fremmes og 

uddybes på grundlag af et samarbejde 

mellem medlemsstaterne. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Ændringsforslag  123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

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 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Artikel 11 

Beskyttelse af pressepublikationer med 

henblik på digital anvendelse 

1. Medlemsstaterne sørger for, at 

udgiverne af publikationer indrømmes de 

i artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i direktiv 

2001/29/EF fastsatte rettigheder til den 

digitale anvendelse af deres 

pressepublikationer.  

2. De i stk. 1 omhandlede rettigheder 

berører på ingen måde rettigheder, der i 

henhold til EU-retten er indrømmet 

ophavsmænd og andre rettighedshavere 

med hensyn til de værker og andre 

frembringelser, der indgår i en 

pressepublikation. Disse rettigheder kan 

ikke påberåbes over for disse 

ophavsmænd eller andre 

rettighedshavere, og de må især ikke 

fratage dem deres ret til at udnytte deres 

værker og andre frembringelser 

uafhængigt af den pressepublikation, som 

de indgår i. 

3. Artikel 5-8 i direktiv 2001/29/EF 

og direktiv 2012/28/EU finder tilsvarende 

anvendelse for så vidt angår de 

rettigheder, der er omhandlet i stk. 1. 

4. De i stk. 1 omhandlede rettigheder 

udløber 20 år efter udgivelsen af 

udgår 
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pressepublikationen. Denne frist beregnes 

fra den 1. januar det påfølgende år efter 

udgivelsesdatoen. 
 

Or. pt 

Begrundelse 

Resultaterne af de undersøgelser, der er gennemført i nogle medlemsstater, som har vedtaget 

de løsninger, Kommissionen har anbefalet, har været modstridende og i et vist omfang 

bekymrende og ikke i overensstemmelse med de forfulgte mål. Der er derfor behov for en 

mere tilbundsgående overvejelse af de løsninger, der skal gennemføres, og det foreslås 

derfor, at disse spørgsmål ikke behandles i forbindelse med nærværende direktiv. 

 

 


