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6.9.2018 A8-0245/187 

Ændringsforslag  187 

Isabella Adinolfi 

for EFDD-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 2 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) "pressepublikation": en konkret 

samling litterære værker af journalistisk 

karakter, der også kan bestå af andre 

værker eller frembringelser, og som udgør 

en individuel enhed inden for en periodisk 

eller regelmæssigt opdateret udgivelse 

under én enkelt titel, f.eks. aviser eller 

magasiner af almen eller specialiseret 

karakter, der har til formål at bringe 

oplysninger i form af aktualitetsstof eller 

om andre emner, og som udgives i medier 

på en tjenesteudbyders initiativ og under 

dennes ansvar og kontrol. 

udgår 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/188 

Ændringsforslag  188 

Isabella Adinolfi 

for EFDD-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 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5a 

 Offentligt udlån af litterære værker 

 1. Medlemsstaterne fastsætter en 

undtagelse fra de rettigheder, der er 

nævnt i artikel 1 i direktiv 2006/115/EF, 

med henblik på at give offentlige 

biblioteker lov til at udlåne litterære 

værker til offentligheden i et hvilket som 

helst format, herunder som fjernlån, når 

sådanne litterære værker er indgået i 

deres samlinger, eller når de har 

autoriseret adgang dertil. Dette berører 

ikke bestemmelserne i artikel 6 i direktiv 

2006/115/EF. 

 2. Alle aftalebestemmelser, der er i strid 

med undtagelsen i stk. 1, er ugyldige. 

 3. Medlemsstaterne sikrer i samråd med 

forfattere, forlag og offentlige biblioteker, 

at offentlige biblioteker på rimelige vilkår 

og i ethvert format, herunder som 

fjernlån, kan erhverve og udlåne alle 

litterære værker, der allerede lovligt er 

blevet gjort tilgængelige for 

offentligheden, og som er indgået i deres 

samlinger, eller hvortil de har autoriseret 

adgang. 

 4. Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om de foranstaltninger, 

der er truffet i henhold til stk. 3. 

Kommissionen letter udvekslingen af 
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bedste praksis mellem medlemsstaterne og 

gør denne praksis let og effektivt 

tilgængelig for offentligheden. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/189 

Ændringsforslag  189 

Isabella Adinolfi 

for EFDD-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 5 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5 b 

 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 end 

det specifikke formål, hvortil de 
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anvendes.  

 2. Enhver aftalebestemmelse, der er i strid 

med undtagelsen i denne artikel, må ikke 

håndhæves. 

 3. Udbydere af onlineindhold 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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6.9.2018 A8-0245/190 

Ændringsforslag  190 

Isabella Adinolfi 

for EFDD-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 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 9a 

 Offentligt domæne 

 1. Medlemsstaterne sikrer, at når et værk 

eller andre frembringelser er offentligt 

tilgængelige, er tro kopier af hele eller en 

del af dette værk eller disse 

frembringelser, uanset medie eller format, 

som ikke udgør et nyt værk eller andre 

nye frembringelser, heller ikke omfattet af 

ophavsrettigheder eller beslægtede 

rettigheder. 

 2. Medlemsstaterne fremmer adgang til 

passende offentligt domæne-ækvivalente 

licenser for at sætte forfattere, udøvende 

kunstnere og producenter i stand til helt 

eller delvist at dedikere deres værker til 

det offentlige domæne. 

 3. Medlemsstaterne fører en database med 

en liste over værker eller andre 

frembringelser, der henhører under det 

offentlige domæne. Denne database 

ajourføres regelmæssigt og gøres let og 

effektivt tilgængelig for offentligheden. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/191 

Ændringsforslag  191 

Isabella Adinolfi 

for EFDD-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 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 11 udgår 

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. 

 

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 

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. 

 

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 
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fra den 1. januar det påfølgende år efter 

udgivelsesdatoen. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/192 

Ændringsforslag  192 

Isabella Adinolfi 

for EFDD-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 12 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 12 udgår 

Krav om rimelig kompensation  

I tilfælde hvor ophavsmanden har 

overdraget en rettighed eller udstedt en 

licensrettighed til en udgiver, kan 

medlemsstaterne fastsætte, at en sådan 

overdragelse eller licens udgør et 

tilstrækkeligt retsgrundlag for, at 

udgiveren kan kræve en del af 

kompensationen for den anvendelse af 

værket, som har fundet sted i henhold til 

en undtagelse fra eller indskrænkning af 

den rettighed, som er blevet overdraget, 

eller hvortil der er blevet udstedt licens. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/193 

Ændringsforslag  193 

Isabella Adinolfi 

for EFDD-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 

Artikel 13 udgår 

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 

 

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 
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om genkendelsen og anvendelsen af 

værkerne og de andre frembringelser. 

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. 

 

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. 

 

Or. en 

 


