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 (37a) 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 leverandører af 

onlinedelingstjenester i henhold til dette 

direktiv bør omfatte leverandører af 

informationssamfundstjenester, der som 

et af deres hovedformål har at lagre og 

give offentligheden adgang til 

ophavsretligt beskyttet indhold eller til at 

streame ophavsretligt beskyttet indhold, 

som uploades eller stilles til rådighed af 

brugerne, og at optimere indhold udover 

blot at fungere som vært for dette indhold, 

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. Definitionen 

af leverandører af onlinedelingstjenester i 

henhold til dette direktiv bør ikke omfatte 

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 
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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 onlinedelingstjenester i 

henhold til dette direktiv. 

Or. en 



 

AM\1162321DA.docx  PE624.050v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.9.2018 A8-0245/167 

Ændringsforslag  167 

Jean-Marie Cavada 

for ALDE-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 

Betragtning 38 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) 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. 

(38) Leverandører af 

onlinedelingstjenester foretager en 

overføring til offentligheden og er derfor 

ansvarlige for deres indhold. Som følge af 

deres aktive rolle bør de indgå rimelige og 

passende licensaftaler med 

rettighedshavere, der anmoder herom. De 

kan derfor ikke drage fordel af 

ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 

2000/31/EF34, hvis der er tale om 

ophavsretsrelevante handlinger. 

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. 

Ansvaret for online-indholdsdeling bør 

ikke udvides til at omfatte hyperkobling 

med hensyn til pressepublikationer som 

defineret i dette direktiv. 

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 

Rettighedshaverne bør ikke forpligtes til 

at indgå licensaftaler. 
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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. 

 Hvis der indgås licensaftaler, bør de også 

– i samme omfang og rækkevidde – 

omfatte brugernes ansvar, når de handler 

i ikkekommercielt øjemed. 

 For at sikre, at alle former for 

licensaftaler fungerer, bør leverandører af 

onlinedelingstjenester træffe passende og 

forholdsmæssige foranstaltninger til at 

sikre beskyttelsen af værker eller andre 

frembringelser uploadet af deres brugere. 

Disse foranstaltninger kan antage 

forskellige former, som involverer og/eller 

kombinerer vurdering foretaget af 

mennesker og effektive teknologier. 

 Hvis der ikke indgås aftaler med 

rettighedshaverne, er det ligeledes rimeligt 

at forvente af leverandører af 

onlinedelingstjenester, at de straks fjerner 

eller træffer passende og forholdsmæssige 

foranstaltninger til at sikre, at man ikke 

via disse tjenester kan få adgang til 

værker eller andre frembringelser, der 

krænker ophavsrettigheder eller 

beslægtede rettigheder, og som 

identificeres af rettighedshaverne. 

Sådanne foranstaltninger bør dog ikke 

føre til manglende adgang til værker eller 

andre frembringelser, der er uploadet af 

brugerne, og som ikke krænker nogen 

rettigheder. De foranstaltninger, der 

træffes i medfør af dette direktiv, bør ikke 

anvendes ud over de parametre/kriterier, 

der er fastlagt i samarbejde med 

rettighedshaverne. Rettighedshavere bør 

være ansvarlige for misbrug og 

uberettiget anvendelse af de 

foranstaltninger, der træffes i medfør af 

dette direktiv .  

__________________ __________________ 

34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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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). 

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). 

Or. en 
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(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) Samarbejde mellem leverandører 

af onlinedelingstjenester og 

rettighedshavere er afgørende for 

foranstaltningernes funktion. Navnlig bør 

rettighedshaverne stille de relevante 

oplysninger til rådighed for leverandører 
af onlinedelingstjenester for at give dem 

mulighed for at identificere deres indhold, 

når de anvender foranstaltninger. 

Tjenesteyderne bør være gennemsigtige 

over for rettighedshaverne med hensyn til 

de anvendte foranstaltninger for at gøre 

det muligt at vurdere, om disse er 

hensigtsmæssige For at undgå en for stor 

byrde for nystartede virksomheder og 

SMV'er bør foranstaltningerne stå i et 

rimeligt forhold til deres midler og 

størrelse. Ved vurderingen af 

proportionaliteten og effektiviteten af de 

gennemførte foranstaltninger bør der 

tages behørigt hensyn til teknologiske 

begrænsninger og indskrænkninger, 

deres omkostninger samt til størrelsen 

eller typen af værker/indhold eller andre 

frembringelser, der uploades af 

tjenesternes brugere, mængden af 

værker/indhold eller tjenestens størrelse. I 

overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 

2000/31/EF bør tjenesteydernes eventuelle 

gennemførelse af foranstaltninger ikke 
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bestå af en generel 

overvågningsforpligtelse og bør 

begrænses til at sikre den manglende 

adgang via deres tjenester til uautoriseret 

anvendelse af specifikke og ophavsretligt 

beskyttede værker eller andre 

frembringelser, som der er givet behørig 

meddelelse om. Ved gennemførelsen af 

sådanne foranstaltninger bør 

tjenesteyderne også finde en balance 

mellem brugernes rettigheder og 

rettighedshavernes rettigheder i henhold 

til Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

Foranstaltningerne bør ikke berøre den 

lovlige anvendelse af undtagelser og 

indskrænkninger. De anvendte 

foranstaltninger bør ikke kræve 

identificering af de individuelle brugere, 

der uploader indhold, ud over de strenge 

krav om en velfungerende klage- og 

erstatningsordning, og de bør ikke 

involvere behandling af data relateret til 

individuelle brugere i overensstemmelse 

med forordning (EU) 2016/6791a og 

direktiv 2002/58/EF1b. 

 Da de foranstaltninger, der anvendes af 

leverandører af onlinedelingstjenester i 

medfør af dette direktiv, kan have en 

negativ eller uforholdsmæssig stor 

indflydelse på det lovlige indhold, der 

uploades eller vises af brugere, navnlig 

når det pågældende indhold er omfattet af 

en undtagelse eller indskrænkning, bør 

det pålægges leverandørerne af 

onlinedelingstjenester at tilbyde en 

klagemekanisme til gavn for brugere, hvis 

indhold har været berørt af de 

pågældende foranstaltninger. En sådan 

mekanisme bør gøre det muligt for 

brugeren at få opklaret, hvorfor det 

pågældende indhold har været 

underkastet foranstaltninger, og give 

grundlæggende oplysninger om de 

relevante gældende undtagelser og 

indskrænkninger. Den bør fastsætte 

minimumsstandarder for klager for at 
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sikre, at der foreligger tilstrækkelige 

oplysninger til at vurdere klager og svare 

på disse. En betroet tredjepart udpeget af 

medlemsstaten bør besvare alle modtagne 

klager inden for en rimelig tidsfrist. 

Platformene eller en betroet tredjepart, 

der er ansvarlig for klagemekanismen, 

bør uden unødig forsinkelse træffe 

korrigerende foranstaltninger, når 

foranstaltningerne viser sig at være 

uberettigede. 

Or. en 
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Artikel 13 Artikel 13 

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. Uden at det berører artikel 3, stk. 1 

og 2, i direktiv 2001/29/EF, foretager 

leverandører af onlinedelingstjenester en 

overføring til offentligheden og skal indgå 

retfærdige og passende licensaftaler med 

rettighedshavere, der anmoder herom. 

Sådanne licensaftaler indgået af 

leverandører af onlinedelingstjenester 

med rettighedshavere skal dække 

erstatningsansvar for værker, der 

uploades af brugerne af deres tjenester, 

hvis disse brugere ikke handler i 

kommercielt øjemed eller ikke er 

rettighedshaveren eller dennes 

repræsentant. 

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 

1. De i stk. -1 omhandlede 

leverandører af onlinedelingstjenester 

træffer i samarbejde med 

rettighedsindehaverne passende og 

forholdsmæssige foranstaltninger til at 

sikre funktionen af licensaftaler, der er 

indgået med rettighedshaverne om 
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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. 

anvendelsen af deres værker eller andre 

frembringelser på disse tjenester. 

 I mangel af licensaftaler med 

rettighedshavere skal leverandører af 

online-indhold sikre, at deres tjenester, 

ophavsretligt beskyttede værker eller 

andre frembringelser, der er identificeret 

af rettighedshaverne, ikke står til 

rådighed eller fjernes hurtigt fra deres 

tjenester, og de skal træffe passende og 

forholdsmæssige foranstaltninger for at 

forhindre fremtidig tilgængelighed af 

sådanne værker eller andre 

frembringelser. De foranstaltninger, som 

tjenesteleverandørerne træffer med dette 

for øje, må ikke hindre adgangen til ikke-

krænkende eller ikke-identificerede 

ophavsretligt beskyttede værker eller 

andre frembringelser, herunder sådanne 

former for indhold, der er omfattet af en 

undtagelse vedrørende ophavsret. 

 Medlemsstaterne sikrer, at leverandørerne 

af onlinedelingstjenester anvender 

sådanne foranstaltninger på grundlag af 

de relevante oplysninger fra 

rettighedshaverne. For at sikre, at disse 

foranstaltninger fungerer effektivt, sørger 

rettighedshaverne for, at leverandører af 

online-indhold får disse oplysninger. 
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 Leverandører af onlinedelingstjenester 

skal oplyse rettighedshaverne på 

gennemsigtig vis om de anvendte 

foranstaltninger, deres gennemførelse og, 

hvor det er relevant, regelmæssigt 

rapportere om anvendelsen af værker og 

andre frembringelser. 

 Medlemsstaterne sikrer, at 

gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede 

foranstaltninger skal være 

forholdsmæssig, idet der bl.a. skal tages 

hensyn til tjenesternes art og størrelse, 

tilgængeligheden af teknologi og dens 

effektivitet i lyset af den teknologiske 

udvikling, og der skal findes en balance 

mellem brugernes og rettighedshavernes 

grundlæggende rettigheder, herunder 

dem, der er fastsat i ved de undtagelser og 

begrænsninger, der er indeholdt i EU-

lovgivningen, og de rettigheder, der er 

fastsat i artikel 11 i chartret om 

grundlæggende rettigheder, og de skal i 

overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 

2000/31/EF, hvor det er relevant, ikke 

pålægge leverandører af 

onlinedelingstjenester en generel 

forpligtelse til at overvåge de oplysninger, 

som de fremsender eller oplagrer. 

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. Med henblik på at forhindre 

misbrug eller begrænsninger i udøvelsen 

af undtagelser og indskrænkninger af 

ophavsretslovgivningen sikrer 

medlemsstaterne, at de i stk. 1 omhandlede 

tjenesteleverandører indfører effektive og 

hurtige klage- og erstatningsordninger, 

som skal være tilgængelige for brugerne i 

tilfælde af uenighed om anvendelsen af de 

foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1. 

Enhver klage, der indgives under sådanne 

ordninger, skal behandles uden unødig 

forsinkelse og underkastes menneskelig 

kontrol af en af medlemsstaterne udpeget 

betroet tredjepart. Rettighedshaveren 

hæfter for enhver uberettiget anvendelse 

af de i stk. 1 omhandlede 

foranstaltninger, og afvisning af klager 

skal være begrundet. 
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 I henhold til direktiv 95/46/EF, direktiv 

2002/58/EF, forordning 2016/679 (den 

generelle forordning om databeskyttelse), 

artikel 8 i chartret om grundlæggende 

rettigheder og artikel 19 i FN's charter 

om menneskerettigheder skal de 

foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, 

desuden kun kræve, at individuelle 

brugere identificeres, og at deres 

personoplysninger behandles, i det 

omfang det er nødvendigt for, at den 

klage- og erstatningsordning, der er 

omhandlet i dette stykke, fungerer efter 

hensigten. Når en klage er blevet endeligt 

afgjort under klage- og 

erstatningsordningen, slettes de 

personoplysninger, der vedrører klagen. 

 Medlemsstaterne sikrer desuden, at 

brugerne i forbindelse med anvendelsen 

af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger 

har adgang til en domstol eller en anden 

relevant judiciel myndighed til at hævde 

brugen af en undtagelse fra eller 

begrænsning af 

ophavsretsbestemmelserne. 

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. Medlemsstaterne fremmer, hvor 

det er nødvendigt , samarbejdet mellem 

leverandører af onlinedelingstjenester, 

brugere og rettighedshavere gennem 

dialoger med de berørte parter med 

henblik på at nå til enighed om kriterier 

til at afgøre, om de foranstaltninger, der 

vedrører værker og andre frembringelser 

uden licens, der er omhandlet i stk. 1, er 

hensigtsmæssige og forholdsmæssige, idet 

der tages hensyn til f.eks. 

tjenesteydelsernes art og størrelse, antallet 

af værker eller mængden af andre 

frembringelser, der er tilgængelige på 

tjenesten, tilgængeligheden af teknologier 

og deres effektivitet i lyset af den 

teknologiske udvikling. 

Or. en 

 

 


