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DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2018 A8-0245/209 

Ændringsforslag  209 

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 

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I andre tilfælde end de i stk. 1 

omhandlede anses en licens, i henhold til 

hvilken licenstageren får tilladelse til at 

foretage udtræk og reproduktioner af et 

værk eller andre beskyttede 

frembringelser, for at give mulighed for 

tekst- og datamining, herunder, hvis det 

er relevant, af deres underleverandører, 

uden at der kræves specifik tilladelse fra 

rettighedshaverne, medmindre parterne 

aftaler andet, og rettighedshaveren 

forbeholder sig sådanne anvendelser i et 

maskinlæsbart format. 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. 

Reproduktioner af værker eller andre 

frembringelser, der opbevares længere 

end påkrævet, er ikke omfattet af dette 

stykke. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/210 

Ændringsforslag  210 

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 

Artikel 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5a 

 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, undtagen i 

arbejdsmæssig sammenhæng, til formål 

som kritik, anmeldelse, illustration, 

karikatur, parodi eller pastiche, forudsat 

at uddragene:  

  a) vedrører værker eller andre 

frembringelser, som på lovlig vis er gjort 

tilgængelige for offentligheden  

  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 
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det specifikke formål, hvortil de anvendes. 

 2. Enhver aftalebestemmelse, der er i strid 

med undtagelsen i denne artikel, må ikke 

håndhæves.  

 3. Udbydere af onlinedelingstjenester 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 A8-0245/211 

Ændringsforslag  211 

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 

Artikel 5 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5b 

 Panoramafrihed 

 1. Medlemsstaterne fastsætter en 

undtagelse eller en indskrænkning af de 

rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 

og 3 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, 

litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 

96/9/EF, som tillader reproduktion og 

anvendelse af værker, såsom 

arkitektoniske værker eller skulpturer, der 

er skabt til varig anbringelse i det 

offentlige rum. 

 2. Enhver aftalebestemmelse, der er i strid 

med undtagelsen i denne artikel, må ikke 

håndhæves. 

Or. en 



 

AM\1162310DA.docx  PE624.050v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2018 A8-0245/212 

Ændringsforslag  212 

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 

Artikel 11 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Beskyttelse af pressepublikationer med 

henblik på digital anvendelse 

Licensudstedelse og håndhævelse af 

rettigheder i 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. 

1. Medlemsstaterne sørger for, at 

udgiveren af en pressepublikation, når 

der ikke foreligger bevis for det modsatte, 

anses for at være den person, der er 

berettiget til at indgå licensaftaler og til at 

anmode om anvendelse af de 

foranstaltninger, procedurer og 

retsmidler, der er omhandlet i direktiv 

2004/48/EF og artikel 8 i direktiv 

2001/29/EF for så vidt angår de i artikel 2 

og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/29/EF 

fastsatte rettigheder vedrørende den 

digitale anvendelse af de værker og andre 

frembringelser, der indgår i en sådan 

pressepublikation, forudsat at udgiverens 

navn fremgår af publikationen. 

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 

2. Formodningen i stk. 1 berører ikke 

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. Formodningen kan ikke 

påberåbes over for ophavsmændene 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. 
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de indgår i. 

3. Artikel 5-8 i direktiv 001/9/EF og 

direktiv 01/8/EU finder tilsvarende 

anvendelse for så vidt angår de 

rettigheder, der er omhandlet i stk. 1. 

 

4. De i stk. 1 omhandlede rettigheder 

udløber 0 år efter udgivelsen af 

pressepublikationen. Denne frist beregnes 

fra den 1. januar det påfølgende år efter 

udgivelsesdatoen. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/213 

Ændringsforslag  213 

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 

Artikel 11 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 11a 

 Levering af hyperlinks til værker 

 Levering på en internetside af hyperlinks 

til værker, som er tilgængelige på en 

anden internetside, er, hvis sådanne 

forbindelser kun indeholder oplysninger, 

der er nødvendige for at finde eller 

anmode om kildens indhold, ikke at 

betragte som en overføring til 

offentligheden. 

Or. en 



 

AM\1162310DA.docx  PE624.050v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2018 A8-0245/214 

Ændringsforslag  214 

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 

Artikel 13 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

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 

om genkendelsen og anvendelsen af 

1. Såfremt leverandører af 

informationssamfundstjenester tilbyder 

brugerne tjenester til lagring af indhold 
og giver offentlig adgang til indhold, og 

såfremt denne aktivitet ikke er omfattet af 

de i direktiv 2000/31/EF fastsatte 

ansvarsfritagelser, træffer de passende og 

forholdsmæssige foranstaltninger til at 

sikre funktionen af de licensaftaler, der er 

indgået med rettighedshaverne. 

Gennemførelsen af disse aftaler skal 

respektere brugernes grundlæggende 

rettigheder og må ikke pålægge 

leverandører af 

informationssamfundstjenester en generel 

forpligtelse til at overvåge de oplysninger, 

de fremsender eller oplagrer, jf. artikel 15 

i direktiv 2000/31/EF. 
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værkerne og de andre frembringelser. 

 1a. Leverandører af 

informationssamfundstjenester og 

rettighedshavere skal som omhandlet i 

stk. 1 samarbejde med hinanden med 

henblik på at sikre licensaftalernes 

funktion. Rettighedshaverne skal til 

leverandørerne af 

informationssamfundstjenester præcist 

oplyse, hvilke værker eller andre 

frembringelser de har ophavsrettigheden 

til. Leverandørerne af 

informationssamfundstjenester skal 

oplyse rettighedshaverne om de anvendte 

foranstaltninger og deres præcise 

funktion og skal, hvor det er relevant, 

regelmæssigt rapportere om anvendelsen 

af værker og 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. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 

1 omhandlede tjenesteudbydere i 

samarbejde med rettighedshaverne 

indfører klageordninger, som skal være 

tilgængelige for brugerne i tilfælde af 

uenighed om gennemførelsen af de 

licensaftaler, der er omhandlet i stk. 1. 

 2a. Medlemsstaterne sikrer, at brugere 

har adgang til en domstol eller en anden 

kompetent myndighed med henblik på at 

gøre deres brugsrettigheder i henhold til 

en undtagelse eller indskrænkning 

gældende og på at gøre indsigelse mod 

eventuelle restriktive foranstaltninger, 

som er blevet aftalt i medfør af stk. 3. 

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 relevant, samarbejdet mellem 

leverandørerne af 

informationssamfundstjenester, jf. stk. 1, 

brugerrepræsentanter og 

rettighedshaverne, ved hjælp af 

interessentdialoger for at fastlægge den 

bedste praksis for gennemførelsen af 

stk. 1. De foranstaltninger, som træffes, 

skal være passende og forholdsmæssige og 

bl.a. tage hensyn til tjenesternes karakter, 

teknologiernes tilgængelighed og deres 

effektivitet i lyset af den teknologiske 
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udvikling. 

Or. en 

 


