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Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Den hurtige teknologiske udvikling 

fortsætter med at ændre den måde, hvorpå 

værker og andre frembringelser skabes, 

produceres, distribueres og udnyttes. Der 

dukker hele tiden nye forretningsmodeller 

og nye aktører op. De mål og principper, 

der er fastlagt i EU's ophavsretlige rammer, 

er fortsat velfunderede. Der er imidlertid 

fortsat retsusikkerhed for både 

rettighedshavere og brugere med hensyn til 

visse anvendelser af værker og andre 

frembringelser i det digitale miljø, 

herunder grænseoverskridende 

anvendelser. Som det fremgår af 

Kommissionens meddelelse "På vej mod 

en tidssvarende, mere europæisk ramme 

for ophavsret"26 er det nødvendigt at 

tilpasse og supplere den nuværende EU-

ramme for ophavsret. I dette direktiv 

fastsættes der regler for tilpasningen af 

visse undtagelser og indskrænkninger til 

digitale og grænseoverskridende miljøer 

samt foranstaltninger til at lette visse 

licenspraksisser for så vidt angår 

udbredelsen af værker, der ikke længere 

forhandles, og tilgængeligheden af 

audiovisuelle værker online på video on 

demand-platforme med henblik på at sikre 

bredere adgang til indhold. For at skabe en 

velfungerende markedsplads for ophavsret 

bør der også være regler om rettigheder i 

publikationer, om udbydere af 

(3) Den hurtige teknologiske udvikling 

fortsætter med at ændre den måde, hvorpå 

værker og andre frembringelser skabes, 

produceres, distribueres og udnyttes. Der 

dukker hele tiden nye forretningsmodeller 

og nye aktører op. De mål og principper, 

der er fastlagt i EU's ophavsretlige rammer, 

er fortsat velfunderede. Der er imidlertid 

fortsat retsusikkerhed for både 

rettighedshavere og brugere med hensyn til 

visse anvendelser af værker og andre 

frembringelser i det digitale miljø, 

herunder grænseoverskridende 

anvendelser. Som det fremgår af 

Kommissionens meddelelse "På vej mod 

en tidssvarende, mere europæisk ramme 

for ophavsret"26 er det nødvendigt at 

tilpasse og supplere den nuværende EU-

ramme for ophavsret. I dette direktiv 

fastsættes der regler for tilpasningen af 

visse undtagelser og indskrænkninger til 

digitale og grænseoverskridende miljøer 

samt foranstaltninger til at lette visse 

licenspraksisser for så vidt angår 

udbredelsen af værker, der ikke længere 

forhandles, og tilgængeligheden af 

audiovisuelle værker online på video on 

demand-platforme med henblik på at sikre 

bredere adgang til indhold. For at skabe en 

velfungerende markedsplads for ophavsret 

bør der også være regler om 

gennemsigtigheden i ophavsmænds og 
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onlinetjenesters anvendelse af værker og 

andre frembringelser, når disse udbydere 

lagrer og giver adgang til indhold uploadet 

af brugerne, samt om gennemsigtigheden i 

ophavsmænds og udøvende kunstneres 

aftaler. 

udøvende kunstneres aftaler 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 21 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21 a) For at borgere og forbrugere fuldt 

ud kan drage nytte af de muligheder, der 

tilbydes med nye teknologier, bør 

offentligt udlån af litterære værker, 

herunder e-udlån, være tilladt på det 

indre marked. Begrebet udlån, som 

omhandlet i artikel 1, stk. 1, artikel 2, stk. 

1, litra b), og artikel 6, stk. 1, i direktiv 

2006/115/EF, omfatter udlån af ikke blot 

fysiske bøger, men også en digital kopi 

heraf. Når medlemsstaterne anvender den 

nuværende undtagelse, der er fastsat i 

artikel 6 i direktiv 2006/115/EF, bør 

biblioteker kunne købe enhver fysisk bog 

på markedet. Når det er købt, kan de 

udlåne det uden begrænsninger med 

hensyn til kontraktvilkår eller andre 

beskyttelsesforanstaltninger, der hindrer 

udøvelsen af undtagelser og 

indskrænkninger i ophavsretten. Disse 

bestemmelser bør også finde anvendelse 

på e-bøger. For at opnå retssikkerhed og 

harmonisering på det indre marked bør 

medlemsstaterne sikre, at undtagelsen for 

den eksklusive offentlige udlånsret, der er 

fastsat i artikel 6 i direktiv 2006/115/EF, 

skal være obligatorisk. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 28 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (28 a) For at underbygge det 

overordnede offentlige mål om at øge 

adgangen til og fremme af formidling af 

kreativt indhold, information og viden og 

for at sikre retssikkerheden inden for det 

indre marked, bør der introduceres en 

definition af offentligt domæne. Det skal 

også understreges, at det ultimative mål 

for de fleste forfattere, kunstnere og 

skabere primært er den menneskelige og 

samfundsmæssige udvikling og velstand 

snarere end den potentielle økonomiske 

gevinst. 

Or. en 
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Betragtning 28 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (28 b) Det er yderst vigtigt at præcisere, 

at når et værk eller andet emne er i det 

offentlige domæne, skal enhver trofast 

gengivelse, hvad enten det er analogt eller 

digitalt, af det pågældende værk eller 

emne, som ikke udgør et nyt eller 

transformativt arbejde eller emne, forblive 

i det offentlige domæne. Offentligt 

domæne skal omfatte værker eller andet 

emne, hvis ophavsret er udløbet, eller 

aldrig har eksisteret, eller er frivilligt givet 

af rettighedshavere. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 28 c (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (28 c) Når ophavsretten udløber på et 

arbejde eller et andet emne, kan det være 

yderst vanskeligt at fastslå, at et sådant 

arbejde eller emne er passeret ind i det 

offentlige domæne. Offentlige 

domænearbejder eller andet emne kunne 

aldrig identificeres, hvilket hindrer 

adgangen til indhold, information og 

viden. Medlemsstaterne bør tillade, at 

forfattere, kunstnere og producenter, der 

ikke har til hensigt at tage ophavsret på 

deres arbejde eller andet emne, dedikerer 

det helt eller delvist til det offentlige 

domæne. Faktisk bør det erkendes, at de 

fleste forfatteres, kunstneres og skaberes 

endelige mål primært er den 

menneskelige og samfundsmæssige 

udvikling og velstand, snarere end den 

potentielle økonomiske gevinst. I lyset 

heraf bør medlemsstaterne tilskynde til 

brug af passende offentlige 

domæneækvivalente licenser (f.eks. 

creative commons). Dette ville hjælpe 

forfattere, kunstnere og producere til at 

gøre det klart for potentielle genbrugere, 

at arbejdet er offentligt tilgængeligt, og 

dermed sprede formidling af indhold, 

information og viden. 

Or. en 
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Ophavsret på det digitale indre marked 
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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. 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0245/2018 
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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. 

udgår 

Or. en 
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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. 

udgår 

Or. en 
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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 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). 

udgår 

Or. en 

 


