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Julia Reda 

for Verts/ALE-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 21 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21 a) Anerkendelsen af offentlighedens 

interesse i at deltage i det offentlige rum 

ved hjælp af en undtagelse vedrørende 

anvendelsen af billeder af bygninger og 

permanente strukturer er nødvendig. 

Professionelle fotografer, forfattere og 

andre rettighedshavere, forbrugere, 

institutionelle brugere og tjenesteydere 

bruger overvejende afbildninger af 

værker på grundlag af nationale 

undtagelser for panorama 'undtagelser' 

og bør have retssikkerhed for 

grænseoverskridende anvendelse. 

Or. en 
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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 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. 

(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. Det bør derfor sikres, at 

presseforlagsindustrien er bæredygtig. 

Or. en 
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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 31 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (31 a) I forbindelse med overgangen fra 

trykte til digitale medier står udgivere af 

pressepublikationer oftere og oftere over 

for problemer med udstedelsen af licenser 

til onlineanvendelse af deres 

publikationer og med at tjene deres 

investeringer ind igen. 

Pressepublikationer indeholder for det 

meste litterære værker, men omfatter i 

stigende grad andre typer værker og 

frembringelser, navnlig fotografier og 

videoer. På grund af det store antal 

forfattere og andre rettighedshavere, der 

er involveret i udarbejdelsen af en 

pressemeddelelse, er udstedelse af licenser 

og håndhævelse af rettigheder inden for 

pressepublikationer ofte komplekse og 

ineffektive i det digitale miljø. Udgivere 

kan være i vanskeligheder, navnlig i 

forbindelse med at dokumentere, at 

rettigheder til sådanne værker og andre 

frembringelser er blevet overført, eller at 

de har fået licens, til dem med henblik på 

indgåelse af licenser eller håndhævelse af 

rettigheder med hensyn til deres 

pressepublikationer. 

Or. en 
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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 31 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (31 b) Udgivere af pressepublikationer 

skal erhverve alle relevante økonomiske 

rettigheder fra forfatterne og andre 

rettighedshavere for at inkorporere deres 

værker eller andre frembringelser i en 

pressepublikation. Dette princip bør 

fortsat finde anvendelse. Licensering og 

håndhævelse af de rettigheder, der er 

erhvervet over for tredjemand, bør 

imidlertid fremmes, samtidig med at de 

ikke påvirker de aftaler, der indgås 

mellem udgivere af pressepublikationer 

på den ene side og forfatterne og andre 

rettighedshavere på den anden side. Det 

er derfor nødvendigt på EU-plan at 

fastsætte en afkræftelig formodning, 

således at udgiveren kan betragtes som 

den person, der er berettiget til at indgå 

licenser og til at håndhæve retten til 

reproduktion og til at stille værker og 

andre frembringelser til rådighed for 

offentligheden i forbindelse med digital 

anvendelse af værker og andre 

frembringelser, forudsat at udgiverens 

navn fremgår af publikationen. 

Or. en 
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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 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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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 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. 

(33) Inden for rammerne af dette 

direktiv bør begrebet pressepublikation 

defineres på en måde, som kun omfatter 

journalistiske publikationer, der udgives 

uanset medie, herunder i papirform, 

således at det forstås som en økonomisk 

aktivitet, der udgør en tjenesteydelse i 

henhold til EU-retten. De 

pressepublikationer, der skal være 

omfattet, er de publikationer, hvis formål 

er at informere den brede offentlighed, og 

som opdateres periodisk eller 

regelmæssigt. 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 en formodning om 

presseudgiveres rettigheder som fastsat i 

dette direktiv. 

Or. en 
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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 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 
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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 35 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) Beskyttelsen af udgivere af 

pressepublikationer inden for rammerne 

af dette direktiv bør ikke påvirke de 

rettigheder, som ophavsmænd og andre 

rettighedshavere har til værker og andre 

frembringelser, som indgår i 

publikationerne, herunder i det omfang 

ophavsmænd og andre rettighedshavere 

kan udnytte deres værker eller andre 

frembringelser uafhængigt af den 

pressepublikation, som de indgår i. Derfor 

bør udgivere af pressepublikationer ikke 

kunne påberåbe sig den indrømmede 

beskyttelse i forhold til ophavsmænd og 

andre rettighedshavere. Dette berører ikke 

aftaler, der indgås mellem udgiverne af 

pressepublikationer på den ene side og 

ophavsmænd og andre rettighedshavere 

på den anden side. 

(35) Formodningen om, at udgivere af 

pressepublikationer har rettighederne, som 

fastsat i dette direktiv, bør ikke påvirke de 

rettigheder, som ophavsmænd og andre 

rettighedshavere har til værker og andre 

frembringelser, som indgår i 

publikationerne, herunder i det omfang 

ophavsmænd og andre rettighedshavere 

kan udnytte deres værker eller andre 

frembringelser uafhængigt af den 

pressepublikation, som de indgår i. 

Udgivere af pressepublikationer bør derfor 

ikke kunne påberåbe sig den i dette direktiv 

omhandlede formodning over for 
ophavsmænd og andre rettighedshavere 

eller over for andre godkendte brugere af 

de samme værker og andre 

frembringelser. 

Or. en 
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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 37 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) I de seneste år er markedspladsen 

for onlineindhold blevet stadig mere 

kompleks. Onlinetjenester med adgang til 
ophavsretligt beskyttet indhold, som 

uploades af brugerne uden at inddrage 

rettighedshaverne, er vokset og er nu 

blandt de væsentligste adgangskilder til 

onlineindhold. Derved påvirkes 

rettighedshavernes muligheder for at 

bestemme, hvorvidt og under hvilke 

betingelser deres værker og andre 

frembringelser anvendes samt deres 

muligheder for at få et passende vederlag 

for det. 

(37) Udviklingen af digitale teknologier 

har ført til fremkomsten af nye 

forretningsmodeller og har forstærket 

internettets rolle som den primære 

markedsplads for distribution af 
ophavsretligt beskyttet indhold. I årenes 

løb er onlinetjenester, der giver brugerne 

mulighed for at uploade værker og gøre 

dem offentligt tilgængelige, vokset og er 

nu vigtige adgangskilder til onlineindhold, 

hvilket giver mulighed for mangfoldighed 

og let adgang til indhold, men også skaber 

udfordringer, når ophavsretligt beskyttet 

indhold uploades uden forudgående 

tilladelse fra rettighedshaverne. 

Or. en 
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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 37 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (37 a) Der forbruges i dag mere kreativt 

indhold end nogensinde før. Dette 

muliggøres af onlineplatforme og 

aggregeringstjenester. De er en måde, 

hvorpå der kan tilbydes bredere adgang til 

kulturelle og kreative værker, og giver de 

kulturelle og kreative industrier 

fremragende muligheder for at udvikle 

nye forretningsmodeller. Imidlertid har 

kunstnere og forfattere ikke oplevet 

tilsvarende stigninger i deres indtægter 

som følge af dette øgede forbrug. En af 

årsagerne til dette kan være den 

manglende klarhed med hensyn til disse 

onlinetjenester i henhold til lovgivningen 

om e-handel. Det må overvejes, hvordan 

denne proces kan fungere med et større 

mål af retssikkerhed og respekt for alle 

berørte parter, heriblandt kunstnere og 

brugere, og det er vigtigt at sikre 

gennemsigtighed og rimelige 

konkurrencevilkår. Kommissionen bør 

udarbejde en vejledning om 

gennemførelsen af rammen for 

formidleransvar, således at 

onlineplatforme kan leve op til deres 

forpligtelser og reglerne om ansvar, og 

med henblik på at forbedre 

retssikkerheden og øge brugernes tillid. 

Or. en 
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