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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Artikel 5a 

 Anvendelse af uddrag af værker og andre 

frembringelser, som i forvejen findes i 

indhold, der uploades eller stilles til 

rådighed af brugerne 

 1)  Medlemsstaterne fastsætter en 

undtagelse fra de rettigheder, der er 

omhandlet i artikel 2 og 3 i direktiv 

2001/29/EF, i artikel 5, litra a), og 

artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, i 

artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 

2009/24/EF og artikel 11 i dette direktiv 

med henblik på at tillade anvendelse af 

uddrag af værker og andre 

frembringelser, som i forvejen findes i 

indhold, der uploades eller stilles til 

rådighed af brugerne, når de ikke handler 

i erhvervsøjemed, til formål som kritik, 

anmeldelse, illustration, karikatur, parodi 

eller pastiche, forudsat at uddragene: 

 a)  vedrører et værk eller en anden 

frembringelse, som er gjort tilgængelig 

for offentligheden på lovlig vis 

 b)  ledsages af en angivelse af kilden, 

herunder ophavsmandens navn, 

medmindre dette viser sig at være 

umuligt, og 

 c)  anvendes i overensstemmelse med 

god skik på en måde, der ikke går videre 
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end det specifikke formål, hvortil de 

anvendes. 

 2)  Enhver aftalebestemmelse, der er i 

strid med undtagelsen i denne artikel, må 

ikke håndhæves. 

 3)  Leverandører af 

onlinedelingstjenester skal ikke kunne 

påberåbe sig undtagelsen i stk. 1 i 

nærværende artikel med henblik på at 

begrænse deres ansvar eller omfanget af 

deres forpligtelser i henhold til de aftaler, 

der er indgået med rettighedshavere i 

medfør af artikel 13 i dette direktiv. 

Or. en 
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Artikel 11 Artikel 11 

Beskyttelse af pressepublikationer med 

henblik på digital anvendelse 

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. 

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. 

 Sådanne rettigheder gælder ikke for 

anvendelse af uvæsentlige dele af en 

pressepublikation, herunder enkelte ord 

eller meget korte uddrag. 

 Beskyttelsen omfatter heller ikke faktuelle 

oplysninger. 

 1a.  De i stk. 1 omhandlede rettigheder 

forhindrer ikke individuelle brugeres 

lovlige private og ikkekommercielle 

anvendelse af 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 

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 
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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. 

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.  

 2a.  De i stk. 1 omhandlede rettigheder 

omfatter ikke rene hyperlinks, der er 

ledsaget af enkelte ord eller meget korte 

tekstuddrag. 

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. 

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 

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.  

 4a.  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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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (5a) I visse medlemsstater kræver 

reproduktion og anvendelse af 

arkitektoniske værker eller skulpturer, der 

er skabt til permanent placering i det 

offentlige rum, en forudgående tilladelse 

fra ophavsmændene, rettighedshaverne 

eller forvaltningsorganisationerne. I 

andre medlemsstater er der fastsat en 

undtagelse fra de rettigheder, der er 

omhandlet i artikel 2 og 3 i direktiv 

2001/29/EF, for reproduktioner eller 

andre anvendelser af sådanne værker, 

enten til kommercielle eller 

ikkekommercielle formål. I betragtning af 

den fragmenterede retlige situation i 

Unionen med hensyn til den såkaldte 

"panoramafrihed" vil en yderligere 

harmonisering være gavnlig for at 

stimulere innovation og deling af 

kulturgoder i hele Europa.  

Or. en 
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  Artikel 5b 

 1.  Medlemsstaterne fastsætter en 

undtagelse fra eller en indskrænkning af 

de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 

og 3 i direktiv 2001/29/EF og artikel 5, 

litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 

96/9/EF, som tillader reproduktionen og 

anvendelsen af værker, såsom 

arkitektoniske værker og skulpturer, der 

er skabt til permanent placering i det 

offentlige rum, med undtagelse af enhver 

anvendelse, der vedrører et kommercielt 

formål. 

 2.  Enhver aftalebestemmelse, der er i 

strid med undtagelsen i denne artikel, må 

ikke håndhæves. 

Or. en 

 

 


