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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Nye teknologier muliggør 
automatisk computeranalyse af oplysninger 
i digital form, f.eks. tekst, lyd, billeder og 
data, almindelig kendt som tekst- og 
datamining. Disse teknologier gør det 
muligt for forskere at behandle store 
mænger af oplysninger med henblik på at 
opnå ny viden og opdage nye tendenser. 
Tekst- og dataminingteknologier er meget 
vidt udbredte inden for den digitale 
økonomi, men det anerkendes bredt, at de 
især kan være til nytte på 
forskningsområdet og derved bidrage til 
innovation. I Unionen oplever 
forskningsinstitutioner som f.eks. 
universiteter og forskningsinstitutter 
imidlertid retsusikkerhed med hensyn til, i 
hvilket omfang de kan foretage tekst- og 
datamining af indhold. I visse tilfælde kan 
tekst- og datamining være forbundet med 
handlinger, som er underlagt ophavsretlig 
beskyttelse og/eller sui generis-retten om 
databaser, hvilket især gælder reproduktion 
af værker eller andre frembringelser 
og/eller udtræk af indhold fra en database. 
Hvis ingen undtagelse eller indskrænkning 
finder anvendelse, vil der skulle indhentes 
en tilladelse til at foretage sådanne 
handlinger fra rettighedshaveren. Tekst- og 
datamining kan også foretages i forbindelse 
med rene fakta eller data, som ikke er 
ophavsretligt beskyttede, og i sådanne 
tilfælde vil en godkendelse ikke være 
påkrævet.

(8) Nye teknologier muliggør 
automatisk computeranalyse af oplysninger 
i digital form, f.eks. tekst, lyd, billeder og 
data, almindelig kendt som tekst- og 
datamining. Disse teknologier muliggør 
behandling af store mængder af 
oplysninger med henblik på at opnå ny 
viden og opdage nye tendenser. Tekst- og 
dataminingteknologier er meget vidt 
udbredte inden for den digitale økonomi, 
men det anerkendes bredt, at de især kan 
være til nytte på forskningsområdet og 
derved bidrage til innovation, bæredygtig 
vækst og jobskabelse. I Unionen oplever 
forskningsinstitutioner som f.eks. 
universiteter og forskningsinstitutter 
imidlertid retsusikkerhed med hensyn til, i 
hvilket omfang de kan foretage tekst- og 
datamining af indhold. I visse tilfælde kan 
tekst- og datamining være forbundet med 
handlinger, som er underlagt ophavsretlig 
beskyttelse og/eller sui generis-retten om 
databaser, hvilket især gælder reproduktion 
af værker eller andre frembringelser 
og/eller udtræk af indhold fra en database. 
Hvis ingen undtagelse eller indskrænkning 
finder anvendelse, vil der skulle indhentes 
en tilladelse til at foretage sådanne 
handlinger fra rettighedshaveren. Tekst- og 
datamining kan også foretages i forbindelse 
med rene fakta eller data, som ikke er 
ophavsretligt beskyttede, og i sådanne 
tilfælde vil en godkendelse ikke være 
påkrævet.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) EU-lovgivningen indeholder 
allerede visse undtagelser og 
indskrænkninger, der gælder for 
anvendelse med henblik på videnskabelig 
forskning, og de kan finde anvendelse på 
tekst- og datamining. Disse undtagelser og 
indskrænkninger er imidlertid valgfri og 
ikke fuldt ud tilpasset til anvendelsen af 
teknologier inden for videnskabelig 
forskning. Har forskerne lovlig adgang til 
indhold, f.eks. via abonnementer til 
publikationer eller licenser, der giver fri 
adgang, kan licensbetingelserne desuden 
udelukke tekst- og datamining. Da 
forskning i stigende grad udføres ved hjælp 
af digital teknologi, er der en risiko for, at 
Unionens konkurrencemæssige position 
inden for forskning vil blive påvirket 
negativt, medmindre der tages skridt til at 
afhjælpe retsusikkerheden vedrørende 
tekst- og datamining.

(9) EU-lovgivningen indeholder 
allerede visse undtagelser og 
indskrænkninger, der gælder for 
anvendelse med henblik på videnskabelig 
forskning, og de kan finde anvendelse på 
tekst- og datamining. Disse undtagelser og 
indskrænkninger er imidlertid valgfri og 
ikke fuldt ud tilpasset til anvendelsen af 
teknologier inden for videnskabelig 
forskning. Har forskerne lovlig adgang til 
indhold, f.eks. via abonnementer til 
publikationer eller licenser, der giver fri 
adgang, kan licensbetingelserne desuden 
udelukke tekst- og datamining. Da 
forskning i stigende grad udføres ved hjælp 
af digital teknologi, er der en risiko for, at 
Unionens konkurrencemæssige position 
inden for forskning og dens førende 
position inden for dataøkonomi vil blive 
påvirket negativt, medmindre der tages 
skridt til at afhjælpe retsusikkerheden 
vedrørende tekst- og datamining.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I EU-lovgivningen bør der tages 
højde for, at der er enorme muligheder 
for at anvende tekst- og datamining i både 
formelle og uformelle forskningsmiljøer, 
og bør potentialet i tekst- og datamining 
til væsentlig grad at stimulere innovation, 
vækst og jobskabelse anerkendes.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Denne retsusikkerhed bør afhjælpes 
ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse 
for både retten til reproduktion og retten til 
at forhindre udtræk fra en database. Den 
nye undtagelsesregel bør ikke berøre den 
eksisterende obligatoriske undtagelse for 
midlertidige reproduktionshandlinger, som 
er fastlagt ved artikel 5, stk. 1, i direktiv 
2001/29, idet den pågældende undtagelse 
fortsat bør finde anvendelse på teknikker til 
tekst- og datamining, når disse ikke 
medfører oprettelse af kopier, der falder 
uden for dens anvendelsesområde. 
Forskningsinstitutioner bør også være 
omfattet af undtagelsen, når de deltager i 
offentlig-private partnerskaber.

(10) Denne retsusikkerhed bør afhjælpes 
ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse 
for både retten til reproduktion og retten til 
at forhindre udtræk fra en database, 
herunder rådata. Den nye 
undtagelsesregel bør ikke berøre den 
eksisterende obligatoriske undtagelse for 
midlertidige reproduktionshandlinger, som 
er fastlagt ved artikel 5, stk. 1, i direktiv 
2001/29/EF, idet den pågældende 
undtagelse fortsat bør finde anvendelse på 
teknikker til tekst- og datamining, når disse 
ikke medfører oprettelse af kopier, der 
falder uden for dens anvendelsesområde. 
Det meste af den tekst- og datamining, der 
foretages via det åbne internet, indebærer 
ikke oprettelse af permanente kopier og er 
således meget forskellig fra tekst- og 
datamining af videnskabelige 
publikationer.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Forskningsinstitutionerne i Unionen 
er en bred vifte af forskellige enheder, hvis 
primære mål er at udføre videnskabelig 
forskning eller at gøre dette i kombination 
med ydelsen af uddannelsesmæssige 
tjenester. På grund af mangfoldigheden 
blandt sådanne enheder er det vigtigt at 
have en fælles forståelse af, hvem der skal 
nyde godt af undtagelsen. Selv om 
forskningsinstitutionerne i 
medlemsstaterne har forskellige 
retsgrundlag og strukturer, er et generelt 
fællestræk, at de enten handler uden sigte 

(11) Forskningsinstitutionerne i Unionen 
er en bred vifte af forskellige enheder, hvis 
primære mål er at udføre videnskabelig 
forskning eller at gøre dette i kombination 
med ydelsen af uddannelsesmæssige 
tjenester. På grund af mangfoldigheden 
blandt sådanne enheder er det vigtigt at 
have en fælles forståelse af, hvem der skal 
nyde godt af undtagelsen. Selv om 
forskningsinstitutionerne i 
medlemsstaterne har forskellige 
retsgrundlag og strukturer, er et generelt 
fællestræk, at de enten handler uden sigte 
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på fortjeneste eller med henblik på at 
opfylde almennyttige opgaver, der 
anerkendes af staten. En sådan almennyttig 
opgave kan f.eks. være afspejlet i offentlig 
finansiering eller i bestemmelser i national 
lovgivning eller offentlige kontrakter. 
Institutioner bør ikke betragtes som 
forskningsinstitutioner inden for rammerne 
af dette direktiv, når kommercielle 
foretagender på grund af strukturelle 
forhold som f.eks. deres position som 
aktionærer eller medlemmer har en 
afgørende indflydelse på dem, der gør det 
muligt at udøve kontrol, idet dette kan 
medføre privilegeret adgang til 
forskningsresultater.

på fortjeneste eller med henblik på at 
opfylde almennyttige opgaver, der 
anerkendes af staten. En sådan almennyttig 
opgave kan f.eks. være afspejlet i offentlig 
finansiering eller i bestemmelser i national 
lovgivning eller offentlige kontrakter. 
Institutioner bør ikke betragtes som 
forskningsinstitutioner inden for rammerne 
af dette direktiv, når kommercielle 
foretagender på grund af strukturelle 
forhold som f.eks. deres position som 
aktionærer eller medlemmer har en 
afgørende indflydelse på dem, der gør det 
muligt at udøve kontrol, idet dette kan
medføre privilegeret adgang til 
forskningsresultater. 
Forskningsinstitutionerne bør omfatte 
universiteter, herunder 
virksomhedsinkubatorer, der er knyttet til 
universiteter, og forskningsinstitutter.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på et potentielt højt 
antal anmodninger om adgang til og 
downloads af deres værker eller andre 
frembringelser bør det være tilladt 
rettighedshaverne at træffe 
foranstaltninger, hvis der er risiko for, at 
sikkerheden eller integriteten i det system 
eller den database, hvor værkerne eller de 
andre frembringelser er lagret, er truet. 
Disse foranstaltninger bør ikke gå videre, 
end hvad der er nødvendigt for at forfølge 
målet om at garantere systemets sikkerhed 
og integritet, og bør ikke underminere den 
effektive anvendelse af undtagelsen.

(12) Med henblik på et potentielt højt 
antal anmodninger om adgang til og 
download af deres værker eller andre 
frembringelser bør det være tilladt 
rettighedshaverne at træffe 
foranstaltninger, hvis der er risiko for, at 
sikkerheden eller integriteten i det system 
eller den database, hvor værkerne eller de 
andre frembringelser er lagret, er truet. 
Disse foranstaltninger bør ikke gå videre, 
end hvad der er nødvendigt for at forfølge 
målet om at garantere systemets sikkerhed 
og integritet, og bør ikke underminere den 
effektive anvendelse af undtagelsen. Disse 
foranstaltninger bør ikke hindre eller 
udelukke muligheden for at udvikle tekst-
og dataminingværktøjer, som adskiller sig 
fra dem, der tilbydes af rettighedshaveren, 
forudsat at netværkenes og databasernes 
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sikkerhed og integritet beskyttes.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der er ikke behov for at fastlægge 
kompensation til rettighedshavere for 
anvendelser i henhold til den undtagelse 
for tekst- og datamining, som indføres med 
dette direktiv, eftersom skaden i 
betragtning af undtagelsens karakter og 
omfang burde være minimal.

(13) Der er ikke behov for at fastlægge 
kompensation til rettighedshavere for 
anvendelser i henhold til den undtagelse 
for tekst- og datamining, som indføres med 
dette direktiv, eftersom det ikke medfører 
nogen urimelig skade på 
rettighedshavernes interesser. Anvendelse
i henhold til undtagelsen for tekst- og 
datamining vil heller ikke være i modstrid 
med den normale udnyttelse af værkerne 
på en måde, som nødvendiggør særskilt 
kompensation.

Ændringsforslag8

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 
2001/29/EF tillader medlemsstaterne at 
indføre en undtagelse eller indskrænkning i 
retten til reproduktion, overføring af 
værker til offentligheden og anvendelse, 
der udelukkende er til bl.a. 
undervisningsbrug. Derudover tillader 
artikel 6, stk. 2, litra b) og artikel 9, litra b), 
i direktiv 96/9/EF anvendelse af en 
database og udtræk eller genanvendelse af 
en væsentlig del af indholdet til 
undervisningsbrug. I hvilket omfang disse 
undtagelser eller indskrænkninger gælder 
for digitale anvendelser er uklart. Desuden 
er det uklart, hvorvidt disse undtagelser 
eller indskrænkninger også gælder i 
tilfælde, hvor undervisningen foregår 
online og dermed som fjernundervisning. 
Endvidere giver den nuværende ramme 

(14) Artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 
2001/29/EF tillader medlemsstaterne at 
indføre en undtagelse eller indskrænkning i 
retten til reproduktion, overføring af 
værker til offentligheden og anvendelse, 
der er til undervisningsbrug eller 
videnskabelig forskning. Derudover 
tillader artikel 6, stk. 2, litra b) og artikel 9, 
litra b), i direktiv 96/9/EF anvendelse af en 
database og udtræk eller genanvendelse af 
en væsentlig del af indholdet til 
undervisningsbrug. Samtidig med, at der 
sker uensartet anvendelse i 
medlemsstaterne, er det uklart, i hvilket 
omfang disse undtagelser eller 
indskrænkninger gælder for digitale 
anvendelser. Desuden er det uklart, 
hvorvidt disse undtagelser eller 
indskrænkninger også gælder i tilfælde, 
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ikke mulighed for en grænseoverskridende 
virkning. Denne situation kan hæmme 
udviklingen af digitale 
undervisningsmetoder og 
fjernundervisning. Det er derfor 
nødvendigt at indføre en ny obligatorisk 
undtagelse eller indskrænkning for at sikre, 
at uddannelsesinstitutioner er garanteret 
fuld retssikkerhed, når de anvender værker 
eller andre frembringer i digitale 
aktiviteter, herunder online og på tværs af 
grænser.

hvor undervisningen foregår online og 
dermed som fjernundervisning. Endvidere 
giver den nuværende ramme ikke mulighed 
for en grænseoverskridende virkning. 
Denne situation kan hæmme udviklingen af 
digitale undervisningsmetoder og 
fjernundervisning. Det er derfor 
nødvendigt at indføre en ny obligatorisk 
undtagelse eller indskrænkning for at sikre, 
at uddannelsesinstitutioner er garanteret 
fuld retssikkerhed, når de anvender værker 
eller andre frembringelser i alle 
undervisningsaktiviteter, herunder online 
og på tværs af grænser.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Mens fjernundervisning og 
grænseoverskridende 
uddannelsesprogrammer hovedsagelig 
udvikles på videregående niveau, anvendes 
digitale værktøjer og ressourcer i stigende 
grad på alle uddannelsesniveauer, især for 
at forbedre og berige 
undervisningsoplevelsen. Undtagelsen eller 
indskrænkningen i dette direktiv bør derfor 
komme alle uddannelsesinstitutioner på det 
primære og sekundære trin samt de 
erhvervsfaglige og videregående 
uddannelser til gode, i det omfang deres 
uddannelsesaktiviteter har 
ikkekommercielle formål. En 
uddannelsesinstitutions organisatoriske 
struktur og finansiering er ikke afgørende 
for, om der er tale om aktiviteter af 
ikkekommerciel karakter.

(15) Mens fjernundervisning og 
grænseoverskridende 
uddannelsesprogrammer hovedsagelig 
udvikles på videregående niveau, anvendes 
digitale værktøjer og ressourcer i stigende 
grad på alle uddannelsesniveauer, især for 
at forbedre og berige 
undervisningsoplevelsen. Undtagelsen eller 
indskrænkningen i dette direktiv bør derfor 
komme alle uddannelsesinstitutioner på det 
primære og sekundære trin, de 
erhvervsfaglige og videregående 
uddannelser, statsanerkendte certificerede 
undervisningsprogrammer samt 
kulturarvsinstitutioner og 
forskningsinstitutioner til gode, i det 
omfang deres uddannelsesaktiviteter har 
ikkekommercielle formål. En 
uddannelsesinstitutions organisatoriske 
struktur og finansiering er ikke afgørende 
for, om der er tale om aktiviteter af 
ikkekommerciel karakter.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Undtagelsen eller indskrænkningen 
bør omfatte digitale værker og andre 
frembringelser som f.eks. brugen af dele 
eller uddrag af værker for at understøtte, 
berige eller supplere undervisningen, 
herunder de undervisningsrelaterede 
aktiviteter. Anvendelsen af værker eller 
andre frembringelser i henhold til 
undtagelsen eller indskrænkningen bør kun 
ske i forbindelse med undervisnings- eller 
uddannelsesaktiviteter, der finder sted 
under uddannelsesinstitutioners ansvar, 
herunder ved eksamener, og den bør 
begrænses til, hvad der er nødvendigt for at 
gennemføre sådanne aktiviteter. 
Undtagelsen eller indskrænkningen bør 
omfatte både anvendelse ved hjælp af 
digitale hjælpemidler i 
undervisningslokalet eller 
onlineanvendelse via 
uddannelsesinstitutionens sikre 
elektroniske netværk, hvortil der bør være 
adgangsbeskyttelse, navnlig i form af 
godkendelsesprocedurer. Undtagelsen eller 
indskrænkningen bør forstås således, at den 
omfatter de specifikke 
tilgængelighedsbehov for personer med et 
handicap i forbindelse med 
undervisningsbrug.

(16) Undtagelsen eller indskrænkningen 
bør omfatte al anvendelse af værker og 
andre frembringelser som f.eks. brugen af 
dele eller uddrag af værker for at 
understøtte, berige eller supplere 
undervisningen, herunder de 
undervisningsrelaterede aktiviteter. 
Anvendelsen af værker eller andre 
frembringelser i henhold til undtagelsen 
eller indskrænkningen bør kun ske i 
forbindelse med undervisnings- eller 
uddannelsesaktiviteter, der finder sted 
under de institutioners ansvar, der har 
undervisningsmæssige aktiviteter, 
herunder ved eksamener, og den bør 
begrænses til, hvad der er nødvendigt for at 
gennemføre sådanne aktiviteter. 
Undtagelsen eller indskrænkningen bør 
omfatte både anvendelse ved hjælp af 
digitale hjælpemidler i 
undervisningslokalet eller 
onlineanvendelse via 
uddannelsesinstitutionens sikre 
elektroniske netværk, hvortil der bør være 
adgangsbeskyttelse, navnlig i form af 
godkendelsesprocedurer. Undtagelsen eller 
indskrænkningen bør forstås således, at den 
omfatter de specifikke 
tilgængelighedsbehov for personer med et 
handicap i forbindelse med 
undervisningsbrug.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) En handling til bevarelse af et værk 
eller andre frembringelser, som indgår i en 

(18) En handling til bevarelse af et værk 
eller andre frembringelser, som indgår i en 
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kulturarvsinstitutions samling, kan kræve 
en reproduktion og dermed tilladelse fra de 
relevante rettighedshavere. 
Kulturarvsinstitutioner arbejder for at 
bevare deres samlinger til fremtidige 
generationer. De digitale teknologier giver 
nye muligheder for at bevare kulturarven i 
disse samlinger, men de skaber også nye 
udfordringer. I betragtning af disse nye 
udfordringer er det nødvendigt at tilpasse 
den nuværende retlige ramme ved at 
fastlægge en obligatorisk undtagelse fra 
retten til reproduktion for at tillade denne 
form for bevarelse.

kulturarvs-, forsknings- eller 
uddannelsesinstitutions samling, kan 
kræve en reproduktion og dermed tilladelse 
fra de relevante rettighedshavere. Disse 
institutioner arbejder for at bevare deres 
samlinger til fremtidige generationer. De 
digitale teknologier giver nye muligheder 
for at bevare kulturarven i disse samlinger, 
men de skaber også nye udfordringer. I 
betragtning af disse nye udfordringer er det 
nødvendigt at tilpasse den nuværende 
retlige ramme ved at fastlægge en 
obligatorisk undtagelse fra retten til 
reproduktion for at tillade denne form for 
bevarelse.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Medlemsstaternes forskellige 
tilgange til kulturarvsinstitutionernes
handlinger med henblik på bevarelse er til 
hinder for grænseoverskridende 
samarbejde og fælles udnyttelse af midler 
til bevarelse af kulturarven blandt det 
indre markeds kulturarvsinstitutioner, 
hvilket fører til ineffektiv anvendelse af 
ressourcer.

(19) Medlemsstaternes forskellige 
tilgange til kulturarvs-, forsknings- og 
uddannelsesinstitutionernes handlinger 
med henblik på bevarelse er til hinder for 
grænseoverskridende samarbejde og fælles 
udnyttelse af midler til bevarelse på det 
indre marked, hvilket fører til ineffektiv 
anvendelse af ressourcer. Medlemsstaterne 
bør fremme grænseoverskridende deling 
af bedste praksis, nye teknologier og 
bevaringsteknikker.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør derfor stilles krav til 
medlemsstaterne om at tillade en 
undtagelse, der gør det muligt for 
kulturarvsinstitutioner at reproducere 
værker og andre frembringelser, der er en 

(20) Der bør derfor stilles krav til 
medlemsstaterne om at tillade en 
undtagelse, der gør det muligt for 
kulturarvs-, forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner at reproducere 
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permanent del af deres samlinger, med 
henblik på bevarelse, f.eks. i forbindelse 
med forældet teknologi eller nedslidningen 
af de oprindelige støttestrukturer. I det 
omfang det er nødvendigt for at fremstille 
en kopi, der udelukkende er beregnet til 
bevarelse, bør en sådan undtagelse også 
gøre det muligt at lave kopier ved hjælp af 
de korrekte bevaringsværktøjer, midler 
eller teknologier samt i de korrekte antal og 
på et hvilket som helst tidspunkt i et værk 
eller en anden frembringelses levetid.

værker og andre frembringelser, der er en 
permanent del af deres samlinger, med 
henblik på bevarelse, f.eks. i forbindelse 
med forældet teknologi eller nedslidningen 
af de oprindelige støttestrukturer. Disse 
institutioner bør også have ret til at lave 
interne organisatoriske reproduktioner til 
forskellige formål, herunder forsikring, 
clearing af rettigheder og lån. I det 
omfang det er nødvendigt for at fremstille 
en kopi, hvis formål er at være en sådan 
reproduktion, bør en sådan undtagelse 
også gøre det muligt at lave kopier ved 
hjælp af de korrekte bevaringsværktøjer, 
midler eller teknologier samt i de korrekte 
antal og på et hvilket som helst tidspunkt i 
et værk eller en anden frembringelses 
levetid. Reproduktionsaktiviteterne kan 
gennemføres i samarbejde med andre 
institutioner, der er etableret i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Inden for rammerne af dette 
direktiv bør værker og andre 
frembringelser betragtes som en permanent 
del af en kulturarvsinstitutions samling, når 
kopier ejes eller opbevares permanent af 
kulturarvsinstitutionen, f.eks. som følge af
en overdragelse af ejendomsret eller 
licensaftaler.

(21) Inden for rammerne af dette 
direktiv bør værker og andre 
frembringelser betragtes som en permanent 
del af en kulturarvsinstitutions, 
forskningsinstitutions eller 
uddannelsesinstitutions samling, når 
kopier ejes, er langtidslånt eller opbevares 
permanent af institutionen, herunder i 
kraft af overdragelse af ejendomsret eller 
licensaftaler.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(23) Medlemsstaterne bør inden for 
rammerne af dette direktiv og i 
overensstemmelse med deres retlige 
traditioner, sædvaner og forhold 
indrømmes fleksibilitet til at fastlægge den 
specifikke ordning, hvorved licenser til 
værker, der ikke længere forhandles, kan 
udvides til rettigheder, som tilhører 
rettighedshavere, der ikke repræsenteres af 
den kollektive forvaltningsorganisation. 
Sådanne ordninger kan omfatte 
aftalelicenser og retlige formodninger om 
repræsentation.

(23) Medlemsstaterne bør inden for 
rammerne af dette direktiv og i 
overensstemmelse med deres retlige 
traditioner, sædvaner og forhold 
indrømmes fleksibilitet til at fastlægge den 
specifikke ordning, hvorved licenser til 
værker, der ikke længere forhandles, kan 
udvides til rettigheder, som tilhører 
rettighedshavere, der ikke repræsenteres 
eller ikke på passende vis repræsenteres af 
den kollektive forvaltningsorganisation. 
Sådanne ordninger kan omfatte 
aftalelicenser og retlige formodninger om 
repræsentation.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I betragtning af forskelligartetheden 
af værker og andre frembringelser i 
kulturarvsinstitutionernes samlinger er det 
vigtigt, at de licensordninger, der indføres 
med dette direktiv, er tilgængelige og kan 
anvendes i praksis i forbindelse med 
forskellige typer værker og andre 
frembringelser, herunder fotografier, 
lydoptagelser og audiovisuelle værker. 
Med henblik på at afspejle de særlige 
karakteristika ved forskellige kategorier af 
værker og andre frembringelser for så vidt 
angår deres udgivelses- og 
distributionsmåde og for at øge 
anvendeligheden af disse ordninger, kan 
det være nødvendigt, at medlemsstaterne 
opstiller specifikke krav og procedurer 
vedrørende den praktiske anvendelse af 
disse licensordninger. Det er 
hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne 
konsulterer rettighedshavere, brugere og 
kollektive forvaltningsorganisationer i den 
forbindelse.

(25) I betragtning af forskelligartetheden 
af værker og andre frembringelser i 
kulturarvsinstitutionernes samlinger er det 
vigtigt, at de licensordninger, der indføres 
med dette direktiv, er tilgængelige og kan 
anvendes i praksis i forbindelse med 
forskellige typer værker og andre 
frembringelser, herunder fotografier, 
lydoptagelser og audiovisuelle værker. 
Med henblik på at afspejle de særlige 
karakteristika ved forskellige kategorier af 
værker og andre frembringelser for så vidt 
angår deres udgivelses- og 
distributionsmåde og for at øge 
anvendeligheden af disse ordninger, kan 
det være nødvendigt, at medlemsstaterne 
opstiller specifikke krav og procedurer 
vedrørende den praktiske anvendelse af 
disse licensordninger. Det er 
hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne 
konsulterer rettighedshavere, 
kulturinstitutioner, brugere og kollektive 
forvaltningsorganisationer i den 
forbindelse.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Inden for rammerne af dette 
direktiv bør begrebet pressepublikation 
defineres på en måde, som kun omfatter 
journalistiske publikationer, der udgives af 
en tjenesteudbyder, og som uanset medie 
opdateres periodisk eller regelmæssigt med 
henblik på at oplyse eller underholde. 
Sådanne publikationer vil f.eks. omfatte 
dagblade, ugentlige eller månedlige 
magasiner af almen eller specialiseret 
karakter og nyhedswebsteder. Periodiske 
publikationer, som udgives med 
videnskabeligt eller akademisk formål, 
f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør ikke
omfattes af beskyttelsen af 
pressepublikationer inden for rammerne af 
dette direktiv. Denne beskyttelse omfatter 
ikke brug af hyperlinks, som ikke er at 
betragte som overføring til offentligheden.

(33) Inden for rammerne af dette 
direktiv bør begrebet pressepublikation 
defineres på en måde, som kun omfatter 
journalistiske publikationer, der udgives af 
en tjenesteudbyder, og som uanset medie 
opdateres periodisk eller regelmæssigt med 
henblik på at oplyse eller underholde. 
Sådanne publikationer vil f.eks. omfatte 
dagblade, ugentlige eller månedlige 
magasiner af almen eller specialiseret 
karakter og nyhedswebsteder. Periodiske 
publikationer, som udgives med 
videnskabeligt eller akademisk formål, 
f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør også
omfattes af beskyttelsen af 
pressepublikationer inden for rammerne af 
dette direktiv. Denne beskyttelse omfatter 
ikke brug af hyperlinks, som ikke er at 
betragte som overføring til offentligheden.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Rettighederne for presseudgivere 
bør gælde, uden at det berører 
enkeltpersoners rettigheder til 
reproduktion, kommunikation eller 
levering af link eller uddrag af en 
pressepublikation til offentligheden til 
privat brug eller til ikkekommercielle 
nonprofit formål.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 34
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Når der er tale om digitale 
anvendelser, bør de rettigheder, som 
indrømmes udgivere af pressepublikationer 
i henhold til dette direktiv, have samme 
omfang som den i direktiv 2001/29/EF 
fastlagte ret til reproduktion og ret til 
tilrådighedsstillelse for offentligheden. De 
bør også være underlagt de samme 
bestemmelser om undtagelser og 
indskrænkninger, som gælder for de i 
direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder, 
herunder undtagelsen for citater med 
henblik på formål som kritik eller 
anmeldelser som fastlagt i direktivets 
artikel 5, stk. 3, litra d).

(34) De rettigheder, som indrømmes 
udgivere af pressepublikationer i henhold 
til dette direktiv, bør have samme omfang 
som den i direktiv 2001/29/EF fastlagte ret 
til reproduktion og ret til 
tilrådighedsstillelse for offentligheden. De 
bør også være underlagt de samme 
bestemmelser om undtagelser og 
indskrænkninger, som gælder for de i 
direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder, 
herunder undtagelsen for citater med 
henblik på formål som kritik eller 
anmeldelser som fastlagt i direktivets 
artikel 5, stk. 3, litra d). Beskyttelsen af 
pressepublikationer inden for rammerne 
af dette direktiv bør også gælde, hvor 
indholdet genereres automatisk af, for 
eksempel, nyhedsaggregatorer.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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. Dette berører ikke 
aftaler, der indgås mellem udgiverne af 
pressepublikationer på den ene side og 
ophavsmænd og andre rettighedshavere på 
den anden side. Medlemsstaterne bør 
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sikre, at en rimelig del af vederlaget, som 
opnås ved brugen af presseudgivernes 
rettigheder, tildeles journalister, 
ophavsmænd og andre rettighedshavere.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Kulturelle og kreative industrier 
(KKI'er) spiller en hovedrolle i 
genindustrialiseringen af Europa, er en 
drivkraft for vækst og befinder sig i en 
strategisk position, hvor de kan udløse 
innovative afsmittende virkninger i andre 
industrisektorer. Ydermere er KKI'er en 
drivkraft for innovation og udvikling af 
IKT i Europa. Kulturelle og kreative 
industrier i Europa tegner sig for mere 
end 12 millioner fuldtidsjob, hvilket 
svarer til 7,5 % af EU's arbejdsstyrke, og 
skaber en merværdi i BNP på ca. 509 
mia. EUR (5,3 % af EU's samlede 
bruttoværditilvækst). Beskyttelsen af 
ophavsret og relaterede rettigheder er af 
central betydning for KKI'ers indtægter.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
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 

(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 
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betingelser deres værker og andre 
frembringelser anvendes samt deres 
muligheder for at få et passende vederlag 
for det.

betingelser deres værker og andre 
frembringelser anvendes, og deres 
muligheder for at få et passende vederlag 
for det. Til trods for, at der i dag forbruges 
mere kreativt indhold end nogensinde før 
på tjenester såsom platforme med bruger-
uploadet indhold og 
indholdsaggregeringstjenester, har de 
kreative sektorer ikke oplevet en stigning i 
indtægterne svarende til denne stigning i 
forbruget. Som en af hovedårsagerne 
hertil nævnes den værdioverførsel, som er 
kommet frem på grund af manglende 
klarhed over disse onlinetjenesters status i 
henhold til lovgivningen om ophavsret og 
e-handel. Der er skabt et uretfærdigt 
marked, som truer udviklingen af det 
digitale indre marked og dets 
hovedaktører: de kulturelle og kreative 
industrier.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Digitale platforme er et middel til 
at sikre bredere adgang til kulturelle og 
kreative værker og giver de kulturelle og 
kreative sektorer fremragende muligheder 
for at udvikle nye forretningsmodeller. 
Derfor skal det overvejes, hvordan denne 
proces kan fungere med større 
retssikkerhed og respekt for 
rettighedshavere. Det er således af største 
betydning at sikre gennemsigtighed og 
retfærdige lige konkurrencevilkår. 
Beskyttelse af rettighedshaverne inden for 
rammerne af lovgivningen på området 
ophavsret og intellektuel ejendomsret er 
nødvendig for at sikre anerkendelse af 
værdier og stimulering af innovation, 
kreativitet, investering og produktion af 
indhold.
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Betragtning 38 – afsnit 1

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 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 og en 
reproduktionshandling, er de forpligtede 
til at indgå licensaftaler med 
rettighedshaverne, medmindre de er 
omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/31/EF34.

__________________ __________________

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).

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).

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Betragtning 38 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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. Leverandører af 
informationssamfundstjenester skal være 
forpligtede til at erhverve licenser til 
ophavsbeskyttet indhold, uanset om de 
har et redaktionelt ansvar for det indhold. 
Licenser, som leverandører af 



AD\1131558DA.docx 17/41 PE592.363v02-00

DA

informationssamfundstjenester har 
skaffet sig fra rettighedshavere, bør 
betragtes som dækkende alt indhold 
genereret af deres brugere, herunder 
brugere, der handler uden kommercielle 
hensigter. Dette vil give individuelle 
brugere af sådanne tjenester 
retssikkerhed og samtidig skabe klarhed 
over platformenes ansvar.

Ændringsforslag 26

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, bør leverandører af 
informationssamfundstjenester, som lagrer 
og giver offentlig adgang til betydelige
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. Denne forpligtelse bør også 
gælde, når leverandørerne af 
informationssamfundstjenester er omfattet 
af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 
2000/31/EF.

Ændringsforslag 27

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 

(39) Det er afgørende for effektiv 
gennemførelse af disse foranstaltninger, 
at leverandører af 
informationssamfundstjenester, som lagrer 
og giver offentligheden adgang til store 
mængder ophavsretligt beskyttede værker 
eller andre frembringelser, der uploades af 
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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.

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 trufne foranstaltninger for at 
gøre det muligt at vurdere, om disse er 
hensigtsmæssige. Tjenesterne bør især 
oplyse rettighedshaverne om, hvilken type 
foranstaltninger der træffes, hvordan de 
fungerer, og hvor gode de er til at 
genkende rettighedshaveres indhold. Disse 
foranstaltninger 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. Imidlertid bør der 
indføres passende garantier for at sikre, at 
trufne foranstaltninger ikke er i strid med 
brugernes grundlæggende rettigheder, 
navnlig deres ret til beskyttelse af deres 
personoplysninger i overensstemmelse 
med direktiv 95/46/EF, direktiv 
2001/58/EF og forordning (EU) 2016/679, 
og deres frihed til at modtage eller 
videregive oplysninger, især med hensyn 
til muligheden for at drage fordel af en 
undtagelse fra eller indskrænkning i 
ophavsretten.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Visse rettighedshavere som f.eks. 
ophavsmænd og udøvende kunstnere har 
brug for oplysninger til at vurdere den 
økonomiske værdi af deres EU-retligt 
harmoniserede rettigheder. Dette er navnlig 
tilfældet, når sådanne rettighedshavere 
udsteder en licens eller overdrager 
rettigheder mod vederlag. Eftersom 

(40) Visse rettighedshavere som f.eks. 
ophavsmænd og udøvende kunstnere har 
brug for oplysninger til at vurdere den 
økonomiske værdi af deres EU-retligt
harmoniserede rettigheder. Dette er navnlig 
tilfældet, når sådanne rettighedshavere 
udsteder en licens eller overdrager 
rettigheder mod vederlag. Eftersom 
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ophavsmænd og udøvende kunstnere ofte 
er i en svagere forhandlingsposition, når de 
udsteder licenser eller overdrager deres 
rettigheder, har de behov for adgang til 
løbende at kunne vurdere den økonomiske 
værdi af deres rettigheder sammenlignet 
med det vederlag, som de får for licensen 
eller overdragelsen, men de oplever ofte en 
mangel på gennemsigtighed. Derfor er 
oplysninger fra deres kontraktpartnere eller 
dem, til hvem retten er overgået, vigtige
for gennemsigtigheden og balancen i det 
system, hvorved vederlag til ophavsmænd 
og udøvende kunstnere fastlægges.

ophavsmænd og udøvende kunstnere er i 
en svagere forhandlingsposition, når de 
udsteder licenser eller overdrager deres 
rettigheder, har de behov for adgang til 
løbende at kunne vurdere den økonomiske 
værdi af deres rettigheder sammenlignet 
med det vederlag, som de får for licensen 
eller overdragelsen, men de oplever ofte en 
mangel på gennemsigtighed. Derfor er 
deling af passende oplysninger fra deres 
kontraktpartnere og personer, der 
efterfølgende har fået overdraget licens 
eller rettigheder, samt deres 
retsefterfølgere vigtig for 
gennemsigtigheden og balancen i det 
system, hvormed vederlag til ophavsmænd
og udøvende kunstnere styres.
Rapporterings- og 
gennemsigtighedsforpligtelsen bør følge 
værket på tværs af alle former for 
udnyttelse og på tværs af grænser.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Ved gennemførelsen af 
gennemsigtighedsforpligtelserne bør der 
tages hensyn til de særlige karakteristika, 
der er knyttet til de forskellige 
indholdssektorer og til rettigheder for 
ophavsmænd og udøvende kunstnere i hver 
enkelt sektor. Medlemsstaterne bør høre 
alle relevante interessenter, idet det vil 
bidrage til at fastlægge sektorspecifikke 
behov. Kollektive overenskomster bør 
overvejes som mulighed for at opnå en 
aftale med de relevante interessenter med 
hensyn til gennemsigtighed. For at 
muliggøre tilpasningen af de nuværende 
praksisser for rapportering til 
gennemsigtighedsforpligtelserne bør der 
fastsættes en overgangsperiode. 
Gennemsigtighedsforpligtelserne behøver 
ikke at omfatte aftaler indgået med 

(41) Ved gennemførelsen af 
gennemsigtighedsforpligtelserne bør der 
tages hensyn til de særlige karakteristika, 
der er knyttet til de forskellige 
indholdssektorer og til rettigheder for 
ophavsmænd og udøvende kunstnere i hver 
enkelt sektor. Medlemsstaterne bør høre 
alle relevante interessenter, idet det vil 
bidrage til at fastlægge sektorspecifikke 
behov, standardiserede 
rapporteringserklæringer og -procedurer. 
Kollektive overenskomster bør overvejes 
som mulighed for at opnå en aftale med de 
relevante interessenter med hensyn til 
gennemsigtighed. For at muliggøre 
tilpasningen af de nuværende praksisser for 
rapportering til 
gennemsigtighedsforpligtelserne bør der 
fastsættes en overgangsperiode. 
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kollektive forvaltningsorganisationer, da 
disse allerede er underlagt 
gennemsigtighedsforpligtelser i medfør af 
direktiv 2014/26/EU.

Gennemsigtighedsforpligtelserne behøver 
ikke at omfatte aftaler indgået med 
kollektive forvaltningsorganisationer, da 
disse allerede er underlagt 
gennemsigtighedsforpligtelser i medfør af 
direktiv 2014/26/EU. Det forudsætter, at 
medlemsstaterne har gennemført direktiv 
2014/26/EU og truffet alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at styringen 
af alle kollektive 
forvaltningsorganisationer udføres på en 
effektiv og rimelig måde. Medlemsstaterne 
bør også sikre, at kollektive 
forvaltningsorganisationer handler i 
rettighedshavernes bedste interesse og 
sikrer korrekt og regelmæssig fordeling af 
udbetalinger og udarbejdelse af en årlig 
offentlig gennemsigtighedsrapport i 
overensstemmelse med direktiv 
2014/26/EU.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Eventuel behandling af 
personoplysninger efter dette direktiv bør 
respektere de grundlæggende rettigheder, 
herunder retten til respekt for privatliv og 
familieliv og retten til beskyttelse af 
personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og skal finde 
sted i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF35

og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF36.

(46) Eventuel behandling af 
personoplysninger efter dette direktiv bør 
respektere de grundlæggende rettigheder, 
herunder retten til respekt for privatliv og 
familieliv og retten til beskyttelse af 
personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og skal finde 
sted i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF35

og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF36. Fremover bør 
bestemmelserne i den generelle 
forordning om databeskyttelse 
respekteres, herunder "retten til at blive 
glemt".

_________________ _________________

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
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beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (EFT L 281 af 
23.11.1995, s. 31). Dette direktiv er 
ophævet med virkning fra 25. maj 2018 og 
erstattes af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (EFT L 281 af 
23.11.1995, s. 31). Dette direktiv er 
ophævet med virkning fra 25. maj 2018 og 
erstattes af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
s. 37), som ændret ved direktiv 2006/24/EF 
og direktiv 2009/136/EF (benævnt "e-
datadirektivet").

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
s. 37), som ændret ved direktiv 2006/24/EF 
og direktiv 2009/136/EF (benævnt "e-
datadirektivet").

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) Det er vigtigt at understrege 
anonymitetens betydning i forbindelse 
med håndtering af personoplysninger til 
kommercielle formål. Herudover bør 
ikkedelingsoptionen fremmes som 
”standard” (default) med hensyn til 
personoplysninger under brugen af 
grænseflader i form af onlineplatforme.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "forskningsinstitution": et 
universitet, et forskningsinstitut eller 
enhver anden organisation, hvis primære 
mål er at udføre videnskabelig forskning 
eller at udføre videnskabelig forskning og 
levere uddannelsesydelser, såfremt denne 
institution:

(1) "forskningsinstitution": et 
universitet, herunder til universitetet 
knyttede virksomhedsinkubatorer, et 
forskningsinstitut eller enhver anden 
organisation, hvis primære mål er at udføre 
videnskabelig forskning eller at udføre 
forskning og levere uddannelsesydelser, 
såfremt denne institution:

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) "nystartet virksomhed": i 
forbindelse med dette direktiv ethvert 
selskab, som har under 10 ansatte og en 
årlig omsætning eller balance på under 2 
mio. EUR, og som er etableret højst tre år 
forud for, at den har nydt godt af 
undtagelsen i art. 3, stk. 1.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) "lovlig adgang": adgang til 
indhold, som er erhvervet på lovlig vis

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 3
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Tekst- og datamining Tekst- og datamining

1. 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 
foretaget af forskningsinstitutioner med 
henblik på at udføre tekst- og datamining 
af værker eller andre frembringelser, som 
de har lovlig adgang til med henblik på 
videnskabelig forskning.

1. 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 
foretaget af forskningsinstitutioner, 
nonprofitorganisationer og nystartede 
virksomheder med henblik på at udføre 
tekst- og datamining af værker eller andre 
frembringelser, som de har erhvervet med 
henblik på videnskabelig forskning.

2. Alle aftalebestemmelser, der er i 
strid med undtagelsen i stk. 1, må ikke 
håndhæves.

2. Alle aftalebestemmelser, der er i 
strid med undtagelsen i stk. 1, må ikke 
håndhæves.

3. Det er tilladt rettighedshavere at 
træffe foranstaltninger, der kan garantere 
sikkerhed og integritet i de netværk og 
databaser, hvor værkerne eller de andre 
frembringelser er lagret. Sådanne 
foranstaltninger må ikke gå videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

3. Det er tilladt rettighedshavere at 
træffe foranstaltninger, der kan garantere 
sikkerhed og integritet i de netværk og 
databaser, hvor værkerne eller de andre 
frembringelser er lagret. Sådanne 
foranstaltninger må ikke gå videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, 
og bør ikke forhindre eller på urimelig vis 
begrænse, at de nævnte institutioner m.v. 
kan nyde godt af den undtagelse, der er 
fastsat i stk. 1, og at de kan udvikle tekst-
og dataminingværktøjer, som er 
forskellige fra dem, der tilbydes af 
rettighedshavere.

4. Medlemsstaterne opfordrer 
rettighedshavere og 
forskningsinstitutioner til i fællesskab at 
fastlægge bedste praksis med hensyn til 
anvendelsen af de foranstaltninger, der 
omhandles i stk. 3.

4a. De, der nyder godt af undtagelsen i 
stk. 1, og som udfører tekst- og 
datamining, skal træffe foranstaltninger, 
der sikrer, at data, som er hentet ved en 
tekst- og dataminingproces, opbevares 
sikkert og ikke gemmes længere end 
nødvendigt til forskningens formål. 
Undtagelsen i stk. 1 berører hverken tekst-
og datamining, der foretages i tilknytning 
til rene fakta, eller data, der ikke er 
beskyttet af ophavsret, og heller ikke tekst-
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og datamining, som ikke indebærer 
reproduktion eller udtræk. Bemyndigelse 
fra databaserettighedshavere eller -
ophavsmænd er ikke påkrævet for at 
foretage midlertidige 
reproduktionshandlinger, der er omfattet 
af undtagelser i EU-retten, og heller ikke 
for at foretage udtrækshandlinger, der er 
nødvendige for, at en lovmæssig bruger 
kan tilgå og gøre normal brug af 
indholdet af en database.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter en 
undtagelse fra 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, 
artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF og 
artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, med 
henblik på at tillade den digitale 
anvendelse af værker og andre 
frembringelser, når denne udelukkende 
finder sted med henblik på 
undervisningsbrug, og i det omfang det er 
berettiget i forhold til det 
ikkekommercielle formål, forudsat at 
anvendelsen:

1. Medlemsstaterne fastsætter en 
undtagelse fra 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, 
artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF og 
artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, med 
henblik på at tillade den digitale 
anvendelse af værker og andre 
frembringelser, når denne udelukkende 
finder sted til illustrationsbrug i 
undervisning eller videnskabelig 
forskning, og i det omfang det er berettiget 
i forhold til det ikkekommercielle formål, 
forudsat at anvendelsen:

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sker i en uddannelsesinstitutions 
lokaler eller via et sikkert elektronisk 
netværk, som kun er tilgængeligt for 
uddannelsesinstitutionens elever eller 

a) sker i en uddannelsesinstitutions 
eller et statsankerkendt certificeret 
undervisningsprograms 
undervisningslokale eller -sted såvel som i 
en kulturarvs- eller forskningsinstitution,
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studerende og undervisningspersonale eller via et sikkert elektronisk netværk, 
som kun er tilgængeligt for disses 
registrerede elever eller studerende og 
undervisningspersonale

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De medlemsstater, der benytter sig af 
bestemmelsen i første afsnit, træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
passende tilgængelighed og synlighed for 
de licenser, hvorved 
uddannelsesinstitutioner gives tilladelse til 
de i stk. 1 beskrevne handlinger.

De medlemsstater, der benytter sig af 
bestemmelsen i første afsnit, træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
passende tilgængelighed og synlighed, 
gennem en lettilgængelig database, for de 
licenser, hvorved uddannelsesinstitutioner 
gives tilladelse til de i stk. 1 beskrevne 
handlinger.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anvendelsen af værker og andre 
frembringelser, der udelukkende finder 
sted til undervisningsbrug via sikre 
elektroniske netværk, må i 
overensstemmelse med de i medfør af 
denne artikel vedtagne nationale retsakter 
kun finde sted i den medlemsstat, hvor 
uddannelsesinstitutionen er etableret.

3. Anvendelsen af værker og andre 
frembringelser, der udelukkende finder 
sted til undervisnings- eller 
forskningsbrug via sikre elektroniske 
netværk, må i overensstemmelse med de i 
medfør af denne artikel vedtagne nationale 
retsakter kun finde sted i den medlemsstat, 
hvor uddannelsesinstitutionen, det 
certificerede uddannelsesprogram, 
kulturarvsinstitutionen eller 
forskningsinstitutionen er etableret.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse 
fra de rettigheder, der er omhandlet i 
artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, 
litra a), i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, 
stk. 1, i dette direktiv, således at 
kulturarvsinstitutioner får mulighed for at 
udfærdige kopier af alle de værker eller 
andre frembringelser, som er en permanent 
del af deres samlinger, i et hvilket som 
helst format eller medie, når dette 
udelukkende sker med henblik på 
bevarelse af sådanne værker eller 
frembringelser, og i det omfang det er 
nødvendigt for en sådan bevarelse.

Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse 
fra de rettigheder, der er omhandlet i 
artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, 
litra a), i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, 
stk. 1, i dette direktiv, således at 
kulturarvs-, forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner får mulighed for 
at udfærdige kopier af alle de værker eller 
andre frembringelser, som er en permanent 
del af deres samlinger, i et hvilket som 
helst format eller medie, når dette sker med 
henblik på bevarelse af sådanne værker 
eller frembringelser, og i det omfang det er 
nødvendigt for en sådan bevarelse, samt 
med henblik på reproduktion internt i 
institutionerne som led i varetagelsen af 
disses almennyttige hverv.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer i samråd med 
rettighedshavere, kollektive 
forvaltningsorganisationer og 
kulturarvsinstitutioner, at de krav, der 
anvendes til at fastslå, hvorvidt der kan 
udstedes licenser til værker og andre 
frembringelser i overensstemmelse med 
stk. 1, ikke går videre, end hvad der er 
nødvendigt og rimeligt, og ikke er til 
hindring for eventuelt at kunne fastslå, at 
en hel samling ikke længere forhandles, når 
det er rimeligt at formode, at alle værker 
eller frembringelser i samlingen ikke 
længere forhandles.

Medlemsstaterne sikrer i samråd med 
rettighedshavere, kollektive 
forvaltningsorganisationer og 
kulturarvsinstitutioner, at de krav, der 
anvendes til at fastslå, hvorvidt der kan 
udstedes licenser til værker og andre 
frembringelser i overensstemmelse med 
stk. 1, ikke går videre, end hvad der er 
nødvendigt og rimeligt, og ikke er til 
hindring for eventuelt at kunne fastslå, at 
en hel samling ikke længere forhandles, når 
det er rimeligt at formode, at alle værker 
eller frembringelser i samlingen ikke 
længere forhandles. Hvis der ikke 
eksisterer nogen kollektiv 
forvaltningsorganisation, eller hvis en 
sådan ikke på passende vis repræsenterer 
rettighedshavernes rettigheder, bør 
medlemsstaterne indføre undtagelser for 
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kulturarvs, forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner, både formelle 
og ikkeformelle, ifølge hvilke de kan 
distribuere eller formidle værker til 
offentligheden eller stille værker, der ikke 
længere forhandles, til rådighed til 
ikkekommercielle formål. 
Medlemsstaterne bør sikre en passende 
godtgørelse for enhver urimelig skade på 
rettighedshaveres legitime interesser og 
sikre, at alle rettighedshavere til enhver 
tid kan gøre indsigelse mod anvendelse af 
deres værker.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer en regelmæssig 
dialog mellem de organisationer, der er 
repræsentative for brugere og 
rettighedshavere, samt andre eventuelle 
interessentorganisationer for på et 
sektorspecifikt grundlag at fremhjælpe 
relevansen og anvendeligheden af den 
licensordning, som omhandles i artikel 7, 
stk. 1, for at sikre effektiviteten af de 
garantier for rettighedshavere, der 
omhandles i dette kapitel, især i forbindelse 
med bekendtgørelsesforanstaltninger, og, 
hvor det er relevant, for at bistå i 
fastlæggelsen af de krav, der omhandles i 
artikel 7, stk. 2, andet afsnit.

Medlemsstaterne sikrer en regelmæssig 
dialog mellem de organisationer, der er 
repræsentative for brugere og 
rettighedshavere, samt andre eventuelle 
interessentorganisationer for på et 
sektorspecifikt grundlag at fremhjælpe 
relevansen og anvendeligheden af den 
licensordning, som omhandles i artikel 7, 
herunder afklaring af spørgsmål, hvor 
kulturarvsinstitutioners aktiviteter som 
omhandlet i artikel 7 og 8 ikke muliggøres 
på rimelig vis, og for at sikre effektiviteten 
af de garantier for rettighedshavere, der 
omhandles i dette kapitel, især i forbindelse 
med bekendtgørelsesforanstaltninger, og, 
hvor det er relevant, for at bistå i 
fastlæggelsen af de krav, der omhandles i 
artikel 7, stk. 2, andet afsnit.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Beskyttelse af pressepublikationer med 
henblik på digital anvendelse

Beskyttelse af pressepublikationer

Begrundelse

Trykte udgaver fortjener samme beskyttelse som digitale udgaver. Det er derfor yderst vigtigt 
at sikre, at rettigheder tildeles for både digital og ikkedigital brug, og fjerne enhver ordlyd, 
der kan udelukke ikkedigitale anvendelser.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
udgiverne af publikationer indrømmes de i 
artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i direktiv 
2001/29/EF fastsatte rettigheder til 
anvendelsen af deres pressepublikationer.

Begrundelse

Trykte udgaver fortjener samme beskyttelse som digitale udgaver. Det er derfor yderst vigtigt 
at sikre, at rettigheder tildeles for både digital og ikkedigital brug, og fjerne enhver ordlyd, 
der kan udelukke ikkedigitale anvendelser.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De i stk. 1 omhandlede rettigheder 
omfatter ikke handlinger i form af 
hyperlinkning, fordi de ikke udgør 
overføring til offentligheden.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne bør sikre, at en 
rimelig del af indtægten, som opnås ved 
brugen af presseudgivernes rettigheder, 
tildeles journalister.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde hvor ophavsmanden har 
overdraget en rettighed eller udstedt en 
licensrettighed til en udgiver, kan 
medlemsstaterne fastsætte, at en sådan 
overdragelse eller licens udgør et 
tilstrækkeligt retsgrundlag for, at udgiveren 
kan kræve en del af kompensationen for 
den anvendelse af værket, som har fundet 
sted i henhold til en undtagelse fra eller 
indskrænkning af den rettighed, som er 
blevet overdraget, eller hvortil der er blevet 
udstedt licens.

I tilfælde hvor ophavsmanden har 
overdraget en rettighed eller udstedt en 
licensrettighed til en udgiver, kan 
medlemsstaterne fastsætte, at denne 
udgiver er rettighedshaver i medfør af og 
for så vidt angår en sådan overdragelse 
eller licens. Derfor udgør denne 
overdragelse af licens et tilstrækkeligt 
retsgrundlag for, at udgiveren kan kræve en 
del af kompensationen for den anvendelse 
af værket, som har fundet sted i henhold til 
en undtagelse fra, lovmæssig kollektiv 
udstedelse af licens til eller indskrænkning 
af den rettighed, som er blevet overdraget, 
eller hvortil der er blevet udstedt licens.

Ændringsforslag 48

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 betydelige mængder af værker 
og andre frembringelser, som uploades af 
deres brugere
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Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 værkerne 
og de andre frembringelser.

1. Leverandører af 
informationssamfundstjenester, som lagrer 
og giver offentlig adgang til betydelige
mængder af ophavsretligt beskyttede
værker og andre frembringelser, der 
uploades af deres brugere, og hvis 
aktiviteter for en væsentlig dels 
vedkommende består i denne form for at 
lagre og give adgang, træffer i samarbejde 
med rettighedshaverne passende og 
forholdsmæssige 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. På 
rettighedshaveres anmodning sørger
tjenesteudbyderne 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.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 indfører 
klage- og erstatningsordninger, som skal 
være tilgængelige for brugerne i tilfælde af 
uenighed om anvendelsen af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i det 
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stykke. Såfremt fjernelsen af indhold som 
beskrevet i stk. 1 ikke er berettiget, skal 
disse ordninger især sikre, at det 
pågældende indhold bringes online igen 
inden for rimelig tid.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. Kommissionen fremmer sammen 
med medlemsstaterne, hvor det er relevant, 
samarbejdet mellem leverandørerne af 
informationssamfundstjenester og 
rettighedshaverne ved hjælp af 
interessentdialoger for at fastlægge den 
bedste praksis for de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger under hensyntagen til 
bl.a. tjenesternes karakter, teknologiernes 
tilgængelighed og deres effektivitet i lyset 
af den teknologiske udvikling.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

1. Leverandører af 
informationssamfundstjenester, som lagrer 
og giver offentlig adgang til ophavsretligt 
beskyttede værker eller andre 
frembringelser, der er uploadet af deres 
brugere, og som derved går længere end 
blot at stille fysiske faciliteter til rådighed 
og foretage en overføring til 
offentligheden, der indledes ved, at deres 
brugere uploader sådanne værker og 
andre frembringelser, er forpligtede til at 
indgå licensaftaler med rettighedshaverne 
både for overføring til offentligheden og 
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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 værkerne 
og de andre frembringelser.

reproduktionsrettigheder, medmindre de 
er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 
14 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/31/EF.
2. Ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 
2000/31/EC gælder ikke for aktiviteter hos 
leverandører af 
informationssamfundstjenester, som gør 
beskyttede værker eller andre 
frembringelser tilgængelige for 
offentligheden og spiller en aktiv rolle, 
herunder ved at optimere præsentationen 
af uploadede værker eller frembringelser 
eller gøre reklame for dem.
3. De i stk. 1 omhandlede licensaftaler 
skal dække de handlinger, der udføres af 
brugerne af de omtalte leverandører af 
informationssamfundstjenester, forudsat 
at brugerne ikke handler som 
professionelle.
4. Leverandører af 
informationssamfundstjenester, som 
lagrer og giver offentlig adgang til 
betydelige mængder af ophavsretligt 
beskyttede 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 og rettidige 
rapporter om genkendelsen og anvendelsen 
af værkerne og de andre frembringelser.
5. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 4 
omhandlede leverandører af tjenester 
indfører klage- og erstatningsordninger, 
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som skal være tilgængelige for brugerne i 
tilfælde af tvister om anvendelsen af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 4.
6. Leverandører af 
informationssamfundstjenester, der 
træffer foranstaltninger omtalt i stk. 4, 
skal sikre, at sådanne foranstaltninger er i 
fuld overensstemmelse med artikel 15 i 
direktiv 2000/31/EF og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder.
7. Medlemsstaterne fremmer, hvor det er 
relevant, samarbejdet mellem 
leverandørerne af 
informationssamfundstjenester og 
rettighedshaverne ved hjælp af 
interessentdialoger med henblik på at 
fastlægge 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.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
ophavsmænd og udøvende kunstnere 
regelmæssigt og under hensyntagen til de 
særlige karakteristika, der er knyttet til 
hver enkelt sektor, får aktuelle, korrekte og 
tilstrækkelig oplysninger om udnyttelsen 
af deres værker og fremførelser fra dem, 
som de har udstedt licens eller overdraget 
deres rettigheder til, især med hensyn til 
udnyttelsesmåden, genererede indtægter 
og skyldige vederlag.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
ophavsmænd og udøvende kunstnere 
regelmæssigt og under hensyntagen til de 
særlige karakteristika, der er knyttet til 
hver enkelt sektor, får præcise, aktuelle, 
korrekte og tilstrækkelige oplysninger om 
udnyttelsen og fremme af deres værker, 
herunder videnskabelige værker og 
fremførelser, fra dem, som de har udstedt 
licens eller overdraget deres rettigheder til, 
herunder dem, der efterfølgende har fået 
overdraget licens eller rettigheder, især 
med hensyn til måderne, hvorpå værkerne 
og fremførelserne udnyttes og fremmes, 
genererede indtægter og skyldige vederlag.
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Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelsen i stk. 1, skal være 
forholdsmæssig og effektiv og sikre 
passende gennemsigtighed i alle sektorer. I 
de tilfælde, hvor den administrative byrde 
som følge af den forpligtelsen er 
uforholdsmæssigt stor i forhold til 
indtægterne fra udnyttelsen af værket eller 
fremførelsen, kan medlemsstaterne 
imidlertid justere forpligtelsen i stk. 1, 
under forudsætning af at forpligtelsen 
bevarer sin virkning og sikrer passende 
gennemsigtighed.

2. Forpligtelsen i stk. 1 skal være 
forholdsmæssig og effektiv og sikre et højt 
niveau af gennemsigtighed i alle sektorer
samt en ret for ophavsmænd og udøvende 
kunstnere til efterprøvelse. I de tilfælde, 
hvor den administrative byrde som følge af 
forpligtelsen er uforholdsmæssigt stor i 
forhold til indtægterne fra udnyttelsen af 
værket eller fremførelsen, kan 
medlemsstaterne imidlertid justere 
forpligtelsen i stk. 1, under forudsætning af 
at forpligtelsen bevarer sin virkning, kan 
håndhæves og sikrer passende 
gennemsigtighed.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
udvikles sektorspecifikke standardiserede 
rapporteringsformularer og -procedurer 
gennem interessentdialoger.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 a

Ophavsmænds og udøvende kunstneres 
ufravigelige ret til et rimeligt vederlag
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1. Medlemsstaterne sikrer, at 
ophavsmænd og udøvende kunstnere, som 
overfører eller overdrager deres ret til 
gøre deres værker tilgængelige for 
offentligheden, bevarer deres ret til at 
opnå et rimeligt vederlag for anvendelsen 
af deres værk.

2. En ophavsmands eller udøvende 
kunstners ret til at oppebære et rimeligt 
vederlag for at gøre sine værker 
tilgængelige er umistelig og kan ikke 
fraviges.

3. Forvaltningen af denne ret til et 
rimeligt vederlag for at gøre en 
ophavsmands eller en udøvende kunstners 
værk tilgængeligt overdrages til disses 
kollektive forvaltningsorganisationer, 
medmindre andre kollektive aftaler, 
herunder frivillige kollektive 
forvaltningsaftaler, sikrer ophavsmænd, 
audiovisuelle ophavsmænd og udøvende 
kunstnere et sådant vederlag for deres ret 
til at gøre deres værker tilgængelige.

4. Kollektive 
forvaltningsorganisationer opkræver det 
rimelige vederlag fra 
informationssamfundstjenester, som gør 
værker tilgængelige for offentligheden.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 a (ny)

Ophavsmænds og udøvende kunstneres 
ufravigelige ret til et rimeligt vederlag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
ophavsmænd og udøvende kunstnere, som 
overfører eller overdrager deres ret til 
gøre deres værker tilgængelige for 
offentligheden, bevarer deres ret til at 
opnå et rimeligt vederlag for anvendelsen 
af deres værk.
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2. En ophavsmands eller udøvende 
kunstners ret til at oppebære et rimeligt 
vederlag for at gøre sine værker 
tilgængelige er umistelig og kan ikke 
fraviges.

3. Forvaltningen af denne ret til et 
rimeligt vederlag for at gøre en 
ophavsmands eller en udøvende kunstners 
værk tilgængeligt overdrages til disses 
kollektive forvaltningsorganisationer, 
medmindre andre kollektive aftaler, 
herunder frivillige kollektive 
forvaltningsaftaler, sikrer ophavsmænd, 
audiovisuelle ophavsmænd og udøvende 
kunstnere et sådant vederlag for deres ret 
til at gøre deres værker tilgængelige.

4. Kollektive 
forvaltningsorganisationer opkræver det 
rimelige vederlag fra 
informationssamfundstjenester, som gør 
værker tilgængelige for offentligheden.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og 
udøvende kunstnere har ret til at anmode 
om yderligere, passende vederlag fra den 
part, med hvem de har indgået en aftale 
angående udnyttelsen af rettigheder, hvis 
det oprindeligt aftalte vederlag er 
uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med 
de efterfølgende relevante indtægter og 
fordele som følge af udnyttelsen af 
værkerne eller opførelserne.

Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og 
udøvende kunstnere eller repræsentanter, 
som de udpeger, har ret til at anmode om 
yderligere, rimelige vederlag fra den part, 
med hvem de har indgået en aftale 
angående udnyttelsen af rettigheder, hvis 
det oprindeligt aftalte vederlag er 
uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med 
de efterfølgende relevante indtægter og 
fordele som følge af udnyttelsen af 
værkerne eller opførelserne.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a

Mekanisme for tilbageførsel af rettigheder

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
ophavsmænd og udøvende kunstnere, der 
har indgået en aftale, hvorved de 
overdrager eller licenserer rettigheder, og 
som indebærer løbende 
betalingsforpligtelser, kan opsige aftalen i 
tilfælde af fuldstændig mangel på 
udnyttelse af deres værker og 
fremførelser, vedvarende undladelse af at 
betale det aftale vederlag eller fuldstændig 
mangel på rapportering og 
gennemsigtighed.

2. Retten til at opsige aftalen om 
overdragelse eller licensering af 
rettigheder kan udøves, hvis aftaleparten 
senest et år efter, at ophavsmanden eller 
den udøvende kunstner har meddelt, at 
vedkommende agter at opsige aftalen, 
fortsat undlader at opfylde sine 
aftalemæssige forpligtelser med hensyn til 
betaling af det aftalte vederlag. For så vidt 
angår den manglende udnyttelse af et 
værk og den fuldstændige mangel på 
rapportering og gennemsigtighed kan 
retten til at opsige aftalen om 
overdragelse eller licensering af 
rettigheder udøves, hvis aftaleparten 
senest fem år efter, at ophavsmanden eller 
den udøvende kunstner har meddelt, at 
vedkommende agter at opsige aftalen, 
fortsat undlader at opfylde sine 
aftalemæssige forpligtelser.

3. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
kravet i stk. 1 ikke finder anvendelse, når 
bidraget fra ophavsmanden eller den 
udøvende kunstner ikke har væsentlig 
betydning for værket eller fremførelsen 
som helhed.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
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Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter, at tvister 
vedrørende gennemsigtighedsforpligtelsen 
efter artikel 14 og 
aftalejusteringsordningen efter artikel 15 
kan underkastes en frivillig alternativ 
tvistbilæggelsesprocedure.

Medlemsstaterne fastsætter, at tvister 
vedrørende gennemsigtighedsforpligtelsen 
efter artikel 14 og 
aftalejusteringsordningen efter artikel 15 
kan underkastes en frivillig alternativ 
tvistbilæggelsesprocedure. 
Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd 
og udøvende kunstnere kan indgive 
tvisten anonymt via en bemyndiget person 
eller organisation.
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