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20.3.2019 A8-0245/258

Ændringsforslag 258
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
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
Betragtning 38 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
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.

For at sikre, at alle former for licensaftaler 
fungerer korrekt, bør udbydere af 
onlineindholdstjenester, 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. Sådanne 
foranstaltninger bør være i 
overensstemmelse med 
verdenserklæringen om 
menneskerettigheder og medlemsstaternes 
grundlæggende lovgivning og bør ikke 
pålægge udbydere af 
onlineindholdstjenester en generel 
forpligtelse til at overvåge de 
informationer, som de overfører eller 
lagrer. Disse passende og 
forholdsmæssige foranstaltninger bør 
være resultatet af en aftale efter en 
omfattende konstruktiv og åben dialog og 
et bredt samarbejde mellem udbydere af 
onlineindholdstjenester, organisationer, 
der repræsenterer brugernes rettigheder, 
og organisationer, der repræsenterer 
ophavsmænd og udøvende kunstnere og 
andre rettighedshavere i medlemsstaterne.
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Forslag til direktiv
Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45a) Dette direktiv sikrer princippet om 
ikketilbagevirkende kraft. Derfor bør 
lovgivningen i de medlemsstater, hvis 
rammebestemmelser er gunstigere for 
forfattere, skabende og udøvende 
kunstnere og brugere, eller hvis 
gunstigere rammebestemmelser er 
vedtaget efter dette direktivs ikrafttræden, 
have forrang.
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Ændringsforslag 260
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
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Betænkning A8-0245/2018
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Ophavsret på det digitale indre marked
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Forslag til direktiv
Artikel 13

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

Udbydere af onlinedelingstjenesters 
anvendelse af beskyttet indhold

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 

1. Udbydere af 
onlinedelingstjenester, som lagrer og giver 
offentlig adgang til store mængder af 
værker og andre frembringelser, der 
uploades af deres brugere, træffer i 
samarbejde med rettighedshaverne 
passende og forholdsmæssige 
foranstaltninger til at sikre funktionen af de 
licensaftaler, 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 passende og forholdsmæssige 
foranstaltninger bør være resultatet af en 
aftale efter en omfattende konstruktiv og 
åben dialog og et bredt samarbejde 
mellem udbydere af 
onlineindholdstjenester, organisationer, 
der repræsenterer brugernes rettigheder, 
og organisationer, der repræsenterer 
ophavsmænd og udøvende kunstnere og 
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genkendelsen og anvendelsen af værkerne 
og de andre frembringelser.

andre rettighedshavere i medlemsstaterne. 
Sådanne foranstaltninger må under ingen 
omstændigheder påvirke retten til at skabe 
kulturgoder eller retten til ytringsfrihed, 
og de må heller ikke bestå i overdreven 
overvågning eller digital censur. 
Tjenesteudbyderne sørger for, at 
rettighedshavere, ophavsmænd, skabende 
og udøvende kunstnere og brugere får alle 
de nødvendige oplysninger om 
foranstaltningernes funktion og 
implementering, samt præciseringer 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.

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 
findes klage- og erstatningsordninger, som 
er tilgængelige for de interesserede parter 
i tilfælde af uenighed om anvendelsen af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1.

2a. Licensaftaler indgået med 
rettighedshavere skal sikre et rimeligt 
vederlag til ophavsmænd og skabende og 
udøvende kunstnere. Medlemsstaterne bør 
fokusere på at udvikle og konsolidere 
foranstaltninger, der beskytter de svageste 
parter – ophavsmænd, skabende og 
udøvende kunstnere og brugere – og som 
reelt gør de fysiske modtagere ansvarlige 
for en uretmæssig tilegnelse af merværdi 
på indhold, som er beskyttet af ophavsret 
og beslægtede rettigheder, og som  er delt 
og uploadet på internettet.

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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Ændringsforslag 261
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
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 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Princippet om ikketilbagevirkende kraft

Princippet om ikketilbagevirkende kraft 
garanteres. Derfor bør lovgivningen i de 
medlemsstater, hvis rammebestemmelser 
er gunstigere for forfattere, skabende og 
udøvende kunstnere og brugere, eller hvis 
gunstigere rammebestemmelser er 
vedtaget efter dette direktivs ikrafttræden, 
have forrang.

Or. pt


