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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 onlinedelingstjenesters 

anvendelse af beskyttet indhold 

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 

1. Leverandører af 

onlinedelingstjenester, som lagrer og giver 

offentlig adgang til store mængder af 

værker og andre frembringelser, der 

uploades af deres brugere, træffer i 

samarbejde med rettighedshaverne 

passende og forholdsmæssige 

foranstaltninger til at sikre funktionen af de 

licensaftaler, 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 passende og forholdsmæssige 

foranstaltninger bør være resultatet af en 

aftale efter en omfattende konstruktiv og 

åben dialog og et bredt samarbejde 

mellem leverandører af 

onlinedelingstjenester, organisationer, der 

repræsenterer brugernes rettigheder, og 

organisationer, der repræsenterer 

ophavsmænd og udøvende kunstnere og 

andre rettighedshavere i medlemsstaterne. 



 

AM\1162324DA.docx  PE624.050v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

og de andre frembringelser. Sådanne foranstaltninger må under ingen 

omstændigheder påvirke retten til at skabe 

og nyde kulturgoder eller ytringsfriheden, 

og de må ikke bestå i hyperovervågning 

og digital censur. Tjenesteudbyderne 

sørger for, at rettighedshavere, 

ophavsmænd, udøvende kunstnere og 

brugere får alle de nødvendige oplysninger 

om foranstaltningernes funktion og 

implementering, samt tilstrækkelige 

rapporter om genkendelsen og anvendelsen 

af værkerne og de andre frembringelser. 

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 der 

findes klage- og erstatningsordninger, som 

er tilgængelige for de interesserede parter 

i tilfælde af uenighed om anvendelsen af de 

foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1. 

 2a. Licensaftaler indgået med 

rettighedshavere skal sikre et rimeligt 

vederlag til ophavsmænd og udøvende 

kunstnere. Medlemsstaterne bør fokusere 

på at udvikle og udbygge foranstaltninger, 

der beskytter de svageste parter – 

ophavsmænd, udøvende kunstnere og 

brugere – og som reelt gør de fysiske 

modtagere ansvarlige for en uretmæssig 

tilegnelse af merværdi på indhold, der er 

delt og uploadet på internettet, og som er 

beskyttet af ophavsret og beslægtede 

rettigheder. 

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. 

 

Or. pt 
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  Ophavsmænds og udøvende kunstneres 

ret til et rimeligt vederlag 

 1. Ophavsmænd og udøvende kunstnere 

har ret til et rimeligt vederlag for det 

arbejde, de udfører i henhold til aftaler, 

der indgås inden for rammerne af 

nærværende afsnit. Dette kan opnås i 

hver enkelt sektor gennem en 

kombination af aftaler, herunder 

kollektive overenskomster. 

 2. Et rimeligt vederlag må ikke belaste 

eller opnås på bekostning af brugerne.  

 3. Vederlaget til ophavsmænd og 

udøvende kunstnere kan være resultatet 

af foranstaltninger, som medlemsstaterne 

har truffet for at gøre de fysiske 

modtagere ansvarlige for en uretmæssig 

tilegnelse af merværdi på indhold, der er 

delt og uploadet på internettet, og som er 

beskyttet af ophavsret og beslægtede 

rettigheder. 

Or. pt 

 

 


