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6.9.2018 A8-0245/153 

Ændringsforslag  153 

Axel Voss 

for PPE-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 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. De i stk. 1 omhandlede rettigheder 

omfatter ikke rene hyperlinks, der er 

ledsaget af enkelte ord. 

Or. en 
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Ændringsforslag  154 

Axel Voss 

for PPE-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 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De i stk. 1 omhandlede rettigheder 

udløber 20 år efter udgivelsen af 

pressepublikationen. Denne frist beregnes 

fra den 1. januar det påfølgende år efter 

udgivelsesdatoen. 

4. De i stk. 1 omhandlede rettigheder 

udløber 5 år efter udgivelsen af 

pressepublikationen. Denne frist beregnes 

fra den 1. januar det påfølgende år efter 

udgivelsesdatoen. De i stk. 1 omhandlede 

rettigheder gælder ikke med 

tilbagevirkende kraft. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/155 

Ændringsforslag  155 

Axel Voss 

for PPE-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 – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4 a. Medlemsstaterne sikrer, at 

ophavsmænd modtager en passende andel 

af de ekstra indtægter, som 

presseudgiverne modtager for 

leverandører af 

informationssamfundstjenesters 

anvendelse af en pressepublikation. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/156 

Ændringsforslag  156 

Axel Voss 

for PPE-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 13 – overskrift 

 
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 

Anvendelse foretaget af leverandører af 

tjenester for deling af onlineindhold af 

beskyttet indhold ved at lagre og give 

adgang til store mængder af værker og 

andre frembringelser, som uploades af 

deres brugere 

Or. en 
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Ændringsforslag  157 

Axel Voss 

for PPE-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 13 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 og de andre frembringelser. 

1. Uden at det berører artikel 3, stk. 

1, og 2, i direktiv 2001/29/EF, udfører 

leverandører af tjenester for deling af 

onlineindhold en overføring til 

offentligheden. Som følge heraf indgår de 

rimelige og passende licensaftaler med 

rettighedshaverne. 

Or. en 
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Ændringsforslag  158 

Axel Voss 

for PPE-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 13 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. Licensaftaler indgået af 

leverandører af tjenester for deling af 

onlineindhold med rettighedshavere med 

henblik på overføring til offentligheden, 

jf. stk. 1, dækker erstatningsansvar for 

værker, der uploades af brugerne af deres 

onlinedelingstjenester i overensstemmelse 

med de vilkår og betingelser, der er fastsat 

i licensaftalerne, forudsat at disse brugere 

ikke handler i kommercielt øjemed. 

Or. en 
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Ændringsforslag  159 

Axel Voss 

for PPE-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 13 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Medlemsstaterne fastsætter, at hvis 

rettighedshaverne ikke ønsker at indgå 

licensaftaler, samarbejder leverandører af 

tjenester for deling af onlineindhold og 

rettighedshavere 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 må 

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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6.9.2018 A8-0245/160 

Ændringsforslag  160 

Axel Voss 

for PPE-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 13 – stk. 2 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 b. Medlemsstaterne sikrer, 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, behandles uden 

unødig forsinkelse og underkastes 

menneskelig kontrol. Rettighedshaverne 

skal 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 

sikrer desuden, 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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6.9.2018 A8-0245/161 

Ændringsforslag  161 

Axel Voss 

for PPE-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 13 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

3. Fra den [datoen for dette direktivs 

ikrafttræden] tilrettelægger 

Kommissionen og medlemsstaterne 

dialoger mellem de berørte parter for at 

harmonisere og fastlægge den bedste 

praksis og udstikker retningslinjer for at 

sikre funktionen af licensaftaler 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 tages der 

særligt hensyn til grundlæggende 

rettigheder, brugen af undtagelser og 

begrænsninger samt til at sikre, at byrden 

for SMV'er fortsat er forholdsmæssig, og 

at automatisk blokering af indhold 

undgås. 

Or. en 

 


