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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 31 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) En fri og pluralistisk presse er 

afgørende for at sikre god journalistik og 

borgernes adgang oplysninger. Den yder et 

grundlæggende bidrag til den offentlige 

debat og et velfungerende demokratisk 

samfund. I forbindelse med overgangen fra 

trykte til digitale medier står 

presseudgivere over for problemer med 

udstedelsen af licenser til onlineanvendelse 

af deres publikationer og med at tjene deres 

investeringer ind igen. Manglende 

anerkendelse af presseudgivere som 

rettighedshavere medfører ofte, at 

udstedelsen af licenser og håndhævelsen 

deraf er kompleks og ineffektiv i det 

digitale miljø. 

(31) En fri og pluralistisk presse er 

afgørende for at sikre god journalistik og 

borgernes adgang oplysninger. Den yder et 

grundlæggende bidrag til den offentlige 

debat og et velfungerende demokratisk 

samfund. Den stigende ubalance mellem 

magtfulde platforme og presseudgivere, 

som også kan være nyhedsbureauer, har 

allerede ført til en bemærkelsesværdig 

tilbagegang af mangfoldigheden i 

medielandskabet på regionalt plan. I 

forbindelse med overgangen fra trykte til 

digitale medier står presseudgivere og 

nyhedsbureauer over for problemer med 

udstedelsen af licenser til onlineanvendelse 

af deres publikationer og med at tjene deres 

investeringer ind igen. Manglende 

anerkendelse af presseudgivere som 

rettighedshavere medfører ofte, at 

udstedelsen af licenser og håndhævelsen 

deraf er kompleks og ineffektiv i det 

digitale miljø. 

Or. en 
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Betænkning A8-0245/2018 

Axel Voss 

Ophavsret på det digitale indre marked 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Udgiveres organisatoriske og 

finansielle bidrag til produktionen af 

pressepublikationer bør anerkendes og 

støttes yderligere for at sikre 

bæredygtighed inden for 

udgivelsesvirksomhed. Det er derfor 

nødvendigt med en harmoniseret 

retsbeskyttelse af pressepublikationer for 

så vidt angår deres digitale anvendelse. En 

sådan beskyttelse bør effektivt garanteres 

ved, at der i EU-lovgivning i forbindelse 

med ophavsret indføres rettigheder til 

reproduktion og tilrådighedsstillelse for 

offentligheden af pressepublikationer for så 

vidt angår digitale anvendelser. 

(32) Udgiveres organisatoriske og 

finansielle bidrag til produktionen af 

pressepublikationer bør anerkendes og 

støttes yderligere for at sikre 

bæredygtighed inden for 

udgivelsesvirksomhed og dermed 

garantere tilgængeligheden af pålidelige 

oplysninger. Det er derfor nødvendigt, at 

medlemsstaterne sikrer en retsbeskyttelse 

på EU-plan af pressepublikationer i 

Unionen for så vidt angår deres digitale 

anvendelse. En sådan beskyttelse bør 

effektivt garanteres ved, at der i EU-

lovgivning i forbindelse med ophavsret 

indføres rettigheder til reproduktion og 

tilrådighedsstillelse for offentligheden af 

pressepublikationer for så vidt angår 

digitale anvendelser med henblik på at 

opnå et rimeligt og passende vederlag for 

sådanne anvendelser. Privat brug bør 

udelukkes fra denne ordning. Hertil 

kommer, at optagelse i en søgemaskine 

ikke bør betragtes som et rimeligt og 

passende vederlag. 

Or. en 
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Betænkning A8-0245/2018 

Axel Voss 

Ophavsret på det digitale indre marked 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 33 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Inden for rammerne af dette 

direktiv bør begrebet pressepublikation 

defineres på en måde, som kun omfatter 

journalistiske publikationer, der udgives af 

en tjenesteudbyder, og som uanset medie 

opdateres periodisk eller regelmæssigt med 

henblik på at oplyse eller underholde. 

Sådanne publikationer vil f.eks. omfatte 

dagblade, ugentlige eller månedlige 

magasiner af almen eller specialiseret 

karakter og nyhedswebsteder. Periodiske 

publikationer, som udgives med 

videnskabeligt eller akademisk formål, 

f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør ikke 

omfattes af beskyttelsen af 

pressepublikationer inden for rammerne af 

dette direktiv. Denne beskyttelse omfatter 

ikke brug af hyperlinks, som ikke er at 

betragte som overføring til offentligheden. 

(33) Inden for rammerne af dette 

direktiv bør begrebet pressepublikation 

defineres på en måde, som kun omfatter 

journalistiske publikationer, der udgives af 

en tjenesteudbyder, og som uanset medie 

opdateres periodisk eller regelmæssigt med 

henblik på at oplyse eller underholde. 

Sådanne publikationer vil f.eks. omfatte 

dagblade, ugentlige eller månedlige 

magasiner af almen eller specialiseret 

karakter og nyhedswebsteder. Periodiske 

publikationer, som udgives med 

videnskabeligt eller akademisk formål, 

f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør ikke 

omfattes af beskyttelsen af 

pressepublikationer inden for rammerne af 

dette direktiv. Denne beskyttelse omfatter 

ikke brug af hyperlinks. Beskyttelsen 

omfatter heller ikke faktuelle oplysninger, 

som rapporteres i journalistiske artikler 

fra en pressepublikation og vil derfor ikke 

forhindre nogen i at indberette sådanne 

faktuelle oplysninger. 

Or. en 
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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 34 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) Når der er tale om digitale 

anvendelser, bør de rettigheder, som 

indrømmes udgivere af pressepublikationer 

i henhold til dette direktiv, have samme 

omfang som den i direktiv 2001/29/EF 

fastlagte ret til reproduktion og ret til 

tilrådighedsstillelse for offentligheden. De 

bør også være underlagt de samme 

bestemmelser om undtagelser og 

indskrænkninger, som gælder for de i 

direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder, 

herunder undtagelsen for citater med 

henblik på formål som kritik eller 

anmeldelser som fastlagt i direktivets 

artikel 5, stk. 3, litra d). 

(34) Når der er tale om digitale 

anvendelser, bør de rettigheder, som 

indrømmes udgivere af pressepublikationer 

i henhold til dette direktiv, have samme 

omfang som den i direktiv 2001/29/EF 

fastlagte ret til reproduktion og ret til 

tilrådighedsstillelse for offentligheden. 

Medlemsstaterne bør kunne underlægge 

disse rettigheder de samme bestemmelser 

om undtagelser og indskrænkninger, som 

gælder for de i direktiv 2001/29/EF 

fastsatte rettigheder, herunder undtagelsen 

for citater med henblik på formål som 

kritik eller anmeldelser som fastlagt i 

direktivets artikel 5, stk. 3, litra d). 

Or. en 
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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 35 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) Beskyttelsen af udgivere af 

pressepublikationer inden for rammerne af 

dette direktiv bør ikke påvirke de 

rettigheder, som ophavsmænd og andre 

rettighedshavere har til værker og andre 

frembringelser, som indgår i 

publikationerne, herunder i det omfang 

ophavsmænd og andre rettighedshavere 

kan udnytte deres værker eller andre 

frembringelser uafhængigt af den 

pressepublikation, som de indgår i. Derfor 

bør udgivere af pressepublikationer ikke 

kunne påberåbe sig den indrømmede 

beskyttelse i forhold til ophavsmænd og 

andre rettighedshavere. Dette berører ikke 

aftaler, der indgås mellem udgiverne af 

pressepublikationer på den ene side og 

ophavsmænd og andre rettighedshavere 

på den anden side. 

(35) Beskyttelsen af udgivere af 

pressepublikationer inden for rammerne af 

dette direktiv bør ikke påvirke de 

rettigheder, som ophavsmænd og andre 

rettighedshavere har til værker og andre 

frembringelser, som indgår i 

publikationerne, herunder i det omfang 

ophavsmænd og andre rettighedshavere 

kan udnytte deres værker eller andre 

frembringelser uafhængigt af den 

pressepublikation, som de indgår i. Derfor 

bør udgivere af pressepublikationer ikke 

kunne påberåbe sig den indrømmede 

beskyttelse i forhold til ophavsmænd og 

andre rettighedshavere. Ophavsmænd, hvis 

værker indgår i en pressepublikation, har 

ret til en passende andel af de ekstra 

indtægter, som presseudgivere modtager 

for sekundær anvendelse af deres 

pressepublikationer foretaget af 

leverandører af 

informationssamfundstjenester i henhold 

til de rettigheder, der er fastsat i dette 

direktivs artikel 11, stk. 1. 

Or. en 



 

AM\1162332DA.docx  PE624.050v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2018 A8-0245/142 

Ændringsforslag  142 

Axel Voss 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0245/2018 
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Ophavsret på det digitale indre marked 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) I de seneste år er markedspladsen 

for onlineindhold blevet stadig mere 

kompleks. Onlinetjenester med adgang til 

ophavsretligt beskyttet indhold, som 

uploades af brugerne uden at inddrage 

rettighedshaverne, er vokset og er nu 

blandt de væsentligste adgangskilder til 

onlineindhold. Derved påvirkes 

rettighedshavernes muligheder for at 

bestemme, hvorvidt og under hvilke 

betingelser deres værker og andre 

frembringelser anvendes samt deres 

muligheder for at få et passende vederlag 

for det. 

(37) I de seneste år er markedet for 

onlineindhold blevet stadig mere 

komplekst. Onlinetjenester med adgang til 

ophavsretligt beskyttet indhold, som 

uploades af brugerne uden at inddrage 

rettighedshaverne, er vokset og er nu 

blandt de væsentligste adgangskilder til 

ophavsretligt beskyttet onlineindhold. 

Onlinetjenester er et middel til at sikre 

bredere adgang til kulturelle og kreative 

værker og giver de kulturelle og kreative 

sektorer fremragende muligheder for at 

udvikle nye forretningsmodeller. Selv om 

de bidrager til mangfoldighed og let 

adgang til indhold, skaber disse imidlertid 

også udfordringer, når ophavsretligt 

beskyttet indhold uploades uden 

forudgående tilladelse fra 

rettighedshaverne. Derved påvirkes 

rettighedshavernes muligheder for at 

bestemme, hvorvidt og under hvilke 

betingelser deres værker og andre 

frembringelser anvendes samt deres 

muligheder for at få et passende vederlag. 

Or. en 
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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 37 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (37 a) Visse 

informationssamfundstjenester har som 

en del af deres normale anvendelse til 

formål at give offentligheden adgang til 

ophavsretligt beskyttet indhold eller andre 

frembringelser, som uploades af deres 

brugere. Definitionen af en leverandør af 

tjenester for deling af onlineindhold i 

henhold til dette direktiv omfatter 

leverandører af 

informationssamfundstjenester, der har 

som et af deres hovedformål at lagre og 

give offentligheden adgang til betydelige 

mængder ophavsretligt beskyttet indhold 

eller til at streame betydelige mængder 

ophavsretligt beskyttet indhold, som 

uploades eller stilles til rådighed af 

brugerne, og at optimere indhold og 

promovere i erhvervsmæssigt øjemed, 

herunder bl.a. fremme af visning, tagging, 

formidling og sekvensering af uploadede 

værker eller andre frembringelser, uanset 

hvilke midler der anvendes hertil, og 

således spiller en aktiv rolle. Som følge 

heraf kan de ikke drage fordel af 

ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 

2000/31/EF. Definitionen af leverandører 

af tjenester for deling af onlineindhold i 

henhold til dette direktiv omfatter ikke 

mikrovirksomheder og små virksomheder 

som defineret i afsnit I i bilaget til 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
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samt tjenesteydere, der handler i 

ikkekommercielt øjemed, som f.eks. 

onlineencyklopædier og udbydere af 

onlinetjenester, hvor indholdet uploades 

med godkendelse af alle berørte 

rettighedshavere, såsom 

uddannelsesrelaterede eller 

videnskabelige databanker. Udbydere af 

cloudtjenester til individuel brug, som 

ikke giver offentligheden direkte adgang, 

platforme til udvikling af open source-

software og onlinemarkedspladser, hvis 

primære aktivitet er onlinehandel med 

fysiske varer, bør ikke betragtes som 

leverandører af tjenester for deling af 

onlineindhold i henhold til dette direktiv. 

Or. en 
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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 38 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I tilfælde hvor leverandører af 

informationssamfundstjenester giver 

offentligheden adgang til ophavsretligt 

beskyttede værker eller andre 

frembringelser uploadet af brugerne, og 

derved går længere end blot at stille de 

fysiske faciliteter til rådighed og foretager 

en overføring til offentligheden, er de 

forpligtede til at indgå licensaftaler med 

rettighedshaverne, medmindre de er 

omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv2000/31/EF34. 

Leverandører af tjenester for deling af 

onlineindhold foretager en overføring til 

offentligheden og er derfor ansvarlige for 

deres indhold og bør derfor indgå 

rimelige og passende licensaftaler med 

rettighedshaverne. Hvis der indgås 

licensaftaler, bør de også – i samme 

omfang og rækkevidde – omfatte 

brugernes ansvar, når de handler i 

ikkekommercielt øjemed. I 

overensstemmelse med artikel 11, stk. 2a, 

omfatter ansvaret for udbydere af online-

indhold, jf. artikel 13, ikke brug af 

hyperlinks i forbindelse med 

pressepublikationer. Dialogen mellem de 

berørte parter er af afgørende betydning i 

den digitale verden. De bør fastlægge den 

bedste praksis for at sikre funktionen af 

licensaftaler og samarbejdet mellem 

udbydere af tjenester for deling af 

onlineindhold og rettighedshavere. Denne 

bedste praksis bør tage hensyn til 

omfanget af indhold på tjenesten, der 

krænker ophavsretten. 

_________________  

34Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 

visse retlige aspekter af 

informationssamfundstjenester, navnlig 

elektronisk handel, i det indre marked, 

(EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 38 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved anvendelsen af artikel 14 er det 

nødvendigt at fastslå, om tjenesteyderen 

spiller en aktiv rolle, f.eks. ved at optimere 

præsentationen af de uploadede værker 

eller andre frembringelser eller gøre 

reklame for dem, uanset hvilke midler der 

anvendes dertil. 

udgår 

Or. en 

 


