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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.

udgår
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Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) 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.

udgår

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 
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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.
_________________
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).
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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 

udgår
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informationssamfundstjenester, når dette 
er omfattet af en aftale.
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
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 
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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 
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.

Or. en
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–

Forslag om forkastelse
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Or. en



AM\1180282DA.docx PE624.050v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0245/267

Ændringsforslag 267
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0245/2018
Axel Voss
Ophavsret på det digitale indre marked
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Beskyttelse af 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.
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 
de indgår i.
3. Artikel 5-8 i direktiv 2001/29/EF og 
direktiv 2012/28/EU finder tilsvarende 
anvendelse for så vidt angår de 
rettigheder, der er omhandlet i stk. 1.
4. De i stk. 1 omhandlede rettigheder 
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udløber 20 år efter udgivelsen af 
pressepublikationen. Denne frist beregnes 
fra den 1. januar det påfølgende år efter 
udgivelsesdatoen.

Or. en



AM\1180282DA.docx PE624.050v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0245/268

Ændringsforslag 268
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi
for EFDD-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

Artikel 13 udgår
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 
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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.

Or. en


