
 

AM\1162335DA.docx  PE624.050v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2018 A8-0245/204 

Ændringsforslag  204 

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 38 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

I tilfælde hvor leverandører af 

informationssamfundstjenester tilbyder 

brugerne tjenester til lagring af indhold 

og giver offentligheden adgang til 

indhold, og hvor denne aktivitet udgør en 

overføring til offentligheden og ikke kun 

er af teknisk, automatisk og passiv 

karakter, bør de være forpligtede til at 

indgå licensaftaler med rettighedshaverne 

for så vidt angår ophavsretligt beskyttede 

værker eller andre frembringelser, 

medmindre de er omfattet af 

ansvarsfritagelserne i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF34. 

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. 

 

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 

For at sikre, at alle former for licensaftaler 

fungerer, bør leverandører af 

informationssamfundstjenester, som aktivt 

og direkte gør det muligt for brugerne at 

uploade, tilgængeliggøre og reklamere for 

værker over for offentligheden, træffe 

passende og forholdsmæssige 

foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af 

værker og andre frembringelser. Disse 
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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. 

foranstaltninger bør respektere Den 

Europæiske Unions charter for 

grundlæggende rettigheder og ikke 

pålægge leverandører af 

informationssamfundstjenester en generel 

forpligtelse til at overvåge den 

information, de fremsender eller oplagrer, 

som omhandlet i artikel 15 i direktiv 

2000/31/EF. 

_________________ _________________ 

34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

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). 

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

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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Forslag til direktiv 

Betragtning 38 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (38 b) Samarbejdet mellem leverandører 

af informationssamfundstjenester og 

rettighedshavere er af afgørende 

betydning for gennemførelsen af sådanne 

foranstaltninger. Rettighedshaverne bør 

til leverandørerne af 

informationssamfundstjenester præcist 

oplyse, hvilke værker eller frembringelser 

de gør krav på ophavsrettigheden til. 

Rettighedshavere bør bære ansvaret, i 

tilfælde af at tredjeparter fremsætter krav 

i forbindelse med anvendelsen af værker, 

som de ville have identificeret som deres 

egne, ved gennemførelsen af enhver aftale 

indgået med leverandøren af 

informationssamfundstjenester. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 39 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(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. 

udgår 

Or. en 
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Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne fastsætter en 

undtagelse fra de rettigheder, der er 

omhandlet i artikel 2 i direktiv 

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

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

artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, for 

reproduktioner og udtræk, som foretages 

med henblik på at udføre tekst- og 

datamining af værker eller andre 

frembringelser, som er lovligt tilgængelige 

online, medmindre rettighedshaveren har 

knyttet et forbehold til sådanne 

anvendelser i et maskinlæsbart format. 

 Denne undtagelse gælder ikke for tekst- 

og datamining af pressepublikationer, jf. 

artikel 2, nr. 4), i dette direktiv eller for 

tekst- og datamining af værker og andre 

frembringelser, der indgår i en 

pressemeddelelse, forudsat at udgiverne af 

disse pressepublikationer udtrykker et 

sådant forbehold ved at opføre deres 

websteder på et centralt informationssted 

online. 

 Reproduktioner og udtræk, der fremstilles 

med henblik på processen med tekst- og 

datamining af sådanne værker og andre 

frembringelser, skal slettes, så snart de 

ikke længere er nødvendige til dette 

formål. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Medlemsstaterne fastsætter en 

undtagelse fra de rettigheder, der er 

omhandlet i artikel 2 i direktiv 

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

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

artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, for 

reproduktioner og udtræk af værker eller 

andre frembringelser, som de har 

erhvervet lovlig adgang til, og som 

foretages for at udføre tekst- og 

datamining med henblik på forsknings- 

og kulturinstitutioners videnskabelige 

forskning. 

 Enhver aftalebestemmelse, der er i strid 

med undtagelsen i første afsnit, må ikke 

håndhæves. 

 Reproduktioner og udtræk foretaget med 

henblik på tekst- og datamining oplagres 

på en sikker måde. Så snart 

forskningsaktiviteten er slut, slettes 

kopierne eller oplagres, hvis 

medlemsstaterne vælger at gøre brug af 

denne mulighed, af betroede organer, der 

er udpeget til dette formål. 

Or. en 

 


