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(2a) Den harmonisering, der forsøges 
gennemført ved europæisk lovgivning, 
navnlig inden for det elektroniske miljø, 
bør bestræbe sig på at sikre en rimelig 
balance mellem på den ene side 
interesserne hos indehavere af 
ophavsrettigheder og beslægtede 
rettigheder med hensyn til beskyttelsen af 
deres intellektuelle ejendomsret1a, der er 
garanteret ved artikel 17, stk. 2, i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (herefter 
"chartret"), og på den anden siden 
beskyttelsen af interesserne og de 
grundlæggende rettigheder for brugerne 
af beskyttede frembringelser, navnlig 
deres ytrings- og informationsfrihed, som 
er sikret ved chartrets artikel 11, og af 
almenhedens interesser2a. I denne 
henseende må det konstateres, at 
internettet er særligt vigtigt for ytrings- og 
informationsfriheden, som er sikret ved 
chartrets artikel 11, og at hyperlinks 
medvirker til, at internettet er 
velfungerende, og til udveksling af 
meninger og information på dette 
netværk, der er karakteriseret ved adgang 
til uanede mængder af information3a. Der 
bør også tages hensyn til den kulturelle 
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mangfoldighed og de hermed tæt 
forbundne økonomiske rettigheder og 
arbejdstagerrettigheder.
__________________
1a Det fremgår samtidig af betragtning 2 
og 31 i direktiv 2001/29/EF om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet.
2a EU-Domstolens dom af 8. juni 2016 i 
sag C-160/15 GS Media BV mod Sanoma 
Media Netherlands BV m.fl., præmis 31.
3a Ibid., præmis 45.
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(3a) Chartrets artikel 11 beskytter 
ytrings- og informationsfriheden. Denne 
frihedsrettighed er ligeledes beskyttet i 
henhold til artikel 10 i den europæiske 
konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, artikel 19 i den 
internationale konvention om borgerlige 
og politiske rettigheder og 
medlemsstaternes fælles 
forfatningsmæssige traditioner. 
Rettigheden kan desuden blive fortolket til 
også at omfatte friheden til at opsøge, 
videregive og modtage information. 
Internettet bidrager i høj grad til at 
virkeliggøre alle aspekter af denne 
frihedsrettighed. Enhver regulering bør 
tage hensyn til den fine balance mellem 
alle de forskellige interesser. Konflikter 
med hensyn til menneskerettighederne 
bør løses på en måde, der kan give en 
maksimal "effet utile" til de pågældende 
rettigheder og sikre respekt for deres 
essens.
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(3b) Som Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol har 
bekræftet, kan håndhævelse af 
ophavsrettigheder og sanktioner på 
grundlag af ophavsret potentielt føre til 
indgreb i ytringsfriheden. Indgreb bør 
som sådan kun være tilladt, når de har til 
formål at opfylde presserende sociale 
behov, og de bør kontrolleres grundigt i 
relation til proportionalitetsprincippet som 
værende passende til at kunne opfylde 
formålet, nødvendig i et demokratisk 
samfund og forholdsmæssig i snæver 
forstand.
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(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) 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 eller i forhold til 
andre autoriserede brugere af de samme 
værker og andre frembringelser. 
Ophavsmænd, hvis værker indgår i en 
pressepublikation, bør have ret til en 
passende og forholdsmæssig andel af det 
vederlag, som presseudgivere modtager 
fra leverandører af 
informationssamfundstjenester for 
anvendelse af deres pressepublikationer.

Or. en



AM\1180365DA.docx PE624.050v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

20.3.2019 A8-0245/257

Ændringsforslag 257
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 
Ziluaga, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Luke Ming Flanagan, Sofia 
Sakorafa, Kostadinka Kuneva
for GUE/NGL-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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13
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 

udgår
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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 
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.
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