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Ophavsret på det digitale indre marked 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 38 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre, at alle former for 

licensaftaler fungerer, bør leverandører af 

informationssamfundstjenester, som 

lagrer og giver offentlig adgang til store 

mængder ophavsretligt beskyttede værker 

og andre frembringelser, der uploades af 

deres brugere, træffe passende og 

forholdsmæssige foranstaltninger til at 

sikre beskyttelsen af værker og andre 

frembringelser, f.eks. ved at indføre 

effektive teknologier. Denne forpligtelse 

bør også gælde, når leverandørerne af 

informationssamfundstjenester er 

omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 

i direktiv 2000/31/EF. 

udgår 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 39 

 
Kommissionens forslag 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. 

(39) Medlemsstaterne bør fastsætte, at 

hvis rettighedshaverne ikke ønsker at 

indgå licensaftaler, bør leverandører af 

tjenester for deling af onlineindhold og 

rettighedshavere samarbejde i god tro for 

at sikre, at uautoriserede beskyttede 

værker eller andre frembringelser ikke er 

tilgængelige på deres tjenester. 

Samarbejde mellem leverandører af 

tjenester for deling af onlineindhold og 

rettighedshavere bør ikke føre til, at 

tilgængeligheden af ikke-krænkende eller 

andre beskyttede frembringelser, 

herunder dem, der er omfattet af en 

undtagelse fra eller begrænsning af 

ophavsretsbestemmelserne, hindres. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 39 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (39 a) Medlemsstaterne bør sikre, at de i 

stk. 1 omhandlede leverandører af 

tjenester for deling af onlineindhold 

indfører effektive og hurtige klage- og 

erstatningsordninger, som skal være 

tilgængelige for brugerne i tilfælde af at 

det samarbejde, der er omhandlet i stk. 2a, 

fører til uberettiget fjernelse af deres 

indhold. Enhver klage, der indgives under 

sådanne ordninger, bør behandles uden 

unødig forsinkelse. Rettighedshaverne bør 

give en rimelig begrundelse for deres 

afgørelse for at undgå vilkårlig afvisning 

af klager. I overensstemmelse med 

direktiv 95/46/EF, direktiv 200/58/EF og 

den generelle forordning om 

databeskyttelse bør samarbejdet hverken 

føre til identifikation af individuelle 

brugere eller behandling af deres 

personoplysninger. Medlemsstaterne bør 

desuden sikre, at brugerne har adgang til 

et uafhængigt organ med henblik på 

bilæggelse af tvister samt til en domstol 

eller anden relevant judiciel myndighed til 

at hævde brugen af en undtagelse fra eller 

begrænsning af 

ophavsretsbestemmelserne. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 39 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (39 b) Snarest muligt efter dette direktivs 

ikrafttræden bør Kommissionen og 

medlemsstaterne tilrettelægge dialoger 

mellem de berørte parter for at 

harmonisere og fastlægge den bedste 

praksis De bør udstede retningslinjer for 

at sikre funktionen af licensaftalerne og 

om samarbejdet mellem leverandører af 

tjenester for deling af onlineindhold og 

rettighedshavere, når de anvender deres 

værker eller andre frembringelser i 

henhold til dette direktiv. Ved 

fastlæggelsen af bedste praksis bør der 

tages særligt hensyn til grundlæggende 

rettigheder, brugen af undtagelser og 

begrænsninger. Der bør også lægges 

særlig vægt på at sikre, at byrden for 

SMV'er fortsat er forholdsmæssig, og at 

automatisk blokering af indhold undgås. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4 a) "leverandør af tjenester for deling 

af onlineindhold": en leverandør af en 

informationssamfundstjeneste, der som et 

sine hovedformål har at lagre og give 

offentligheden adgang til et betydeligt 

antal ophavsretligt beskyttede værker eller 

andre beskyttede frembringelser, som 

uploades af deres brugere, og som 

tjenesten optimerer og promoverer i 

erhvervsmæssigt øjemed. 

Mikrovirksomheder og små virksomheder 

som defineret i afsnit I i bilaget til 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF 

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, betragtes ikke 

som leverandør af tjenester for deling af 

onlineindhold i henhold til dette direktiv. 

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 
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Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

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 for 

leverandører af 

informationssamfundstjenesters digitale 

anvendelse af deres pressepublikationer, 

således at udgiverne kan opnå et rimeligt 

og passende vederlag. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. De i stk. 1 omhandlede rettigheder 

forhindrer ikke individuelle brugeres 

lovlige private og ikkekommercielle 

anvendelse af pressepublikationer. 

Or. en 

 


