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Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale 

indre marked 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0593), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0383/2016), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om det Indre 

Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Industri, Forskning og Energi og 

Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0000/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning; 

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Den hurtige teknologiske udvikling 

fortsætter med at ændre den måde, hvorpå 

værker og andre frembringelser skabes, 

produceres, distribueres og udnyttes. Der 

dukker hele tiden nye forretningsmodeller 

(3) Den hurtige teknologiske udvikling 

fortsætter med at ændre den måde, hvorpå 

værker og andre frembringelser skabes, 

produceres, distribueres og udnyttes. Der 

dukker hele tiden nye forretningsmodeller 



 

PE601.094v01-00 6/58 PR\1119413DA.docx 

DA 

og nye aktører op. De mål og principper, 

der er fastlagt i EU's ophavsretlige rammer, 

er fortsat velfunderede. Der er imidlertid 

fortsat retsusikkerhed for både 

rettighedshavere og brugere med hensyn til 

visse anvendelser af værker og andre 

frembringelser i det digitale miljø, 

herunder grænseoverskridende 

anvendelser. Som det fremgår af 

Kommissionens meddelelse "På vej mod 

en tidssvarende, mere europæisk ramme 

for ophavsret"26 er det nødvendigt at 

tilpasse og supplere den nuværende EU-

ramme for ophavsret. I dette direktiv 

fastsættes der regler for tilpasningen af 

visse undtagelser og indskrænkninger til 

digitale og grænseoverskridende miljøer 

samt foranstaltninger til at lette visse 

licenspraksisser for så vidt angår 

udbredelsen af værker, der ikke længere 

forhandles, og tilgængeligheden af 

audiovisuelle værker online på video on 

demand-platforme med henblik på at sikre 

bredere adgang til indhold. For at skabe en 

velfungerende markedsplads for ophavsret 

bør der også være regler om rettigheder i 

publikationer, om udbydere af 

onlinetjenesters anvendelse af værker og 

andre frembringelser, når disse udbydere 

lagrer og giver adgang til indhold uploadet 

af brugerne, samt om gennemsigtigheden i 

ophavsmænds og udøvende kunstneres 

aftaler. 

og nye aktører op. De mål og principper, 

der er fastlagt i EU's ophavsretlige rammer, 

er fortsat velfunderede. Der er imidlertid 

fortsat retsusikkerhed for både 

rettighedshavere og brugere med hensyn til 

visse anvendelser af værker og andre 

frembringelser i det digitale miljø, 

herunder grænseoverskridende 

anvendelser. Som det fremgår af 

Kommissionens meddelelse "På vej mod 

en tidssvarende, mere europæisk ramme 

for ophavsret" er det nødvendigt at tilpasse 

og supplere den nuværende EU-ramme for 

ophavsret. I dette direktiv fastsættes der 

regler for tilpasningen af visse undtagelser 

og indskrænkninger til digitale og 

grænseoverskridende miljøer samt 

foranstaltninger til at lette visse 

licenspraksisser for så vidt angår 

udbredelsen af værker, der ikke længere 

forhandles, og tilgængeligheden af 

audiovisuelle værker online på video on 

demand-platforme med henblik på at sikre 

bredere adgang til indhold. For at skabe en 

velfungerende markedsplads for ophavsret 

bør der også være regler om udøvelse af 

rettigheder i publikationer, om anvendelse 

af værker og andre frembringelser på 

udbydere af onlinetjenesters platforme, 

som lagrer og giver adgang til indhold 

uploadet af brugerne, samt om 

gennemsigtigheden i ophavsmænds og 

udøvende kunstneres aftaler. 

__________________ __________________ 

26 COM(2015)0626. 26 COM(2015)0626. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Dette direktiv bygger på og (4) Dette direktiv bygger på og 
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supplerer de regler, der er fastsat i de på 

nuværende tidspunkt gældende direktiver 

på dette område, særlig Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF27, 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF28, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2006/115/EF29, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/24/EF30, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2012/28/EU31 og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/26/EU32. 

supplerer de regler, der er fastsat i de på 

nuværende tidspunkt gældende direktiver 

på dette område, særlig Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF27, 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF27a, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2001/29/EF28, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/115/EF29, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/24/EF30, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2012/28/EU31 og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2014/26/EU32.  

__________________ __________________ 

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig 

beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 

27.3.1996, s. 20). 

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig 

beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 

27.3.1996, s. 20). 

 27a 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 

("Direktivet om elektronisk handel") 

(EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF af 22. maj 2001 om 

harmonisering af visse aspekter af 

ophavsret og beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet (EFT L 167 af 

22.6.2001, s. 10). 

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF af 22. maj 2001 om 

harmonisering af visse aspekter af 

ophavsret og beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet (EFT L 167 af 

22.6.2001, s. 10). 

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/115/EF af 12. december 2006 om 

udlejnings- og udlånsrettigheder samt om 

visse andre ophavsretsbeslægtede 

rettigheder i forbindelse med intellektuel 

ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 

28). 

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/115/EF af 12. december 2006 om 

udlejnings- og udlånsrettigheder samt om 

visse andre ophavsretsbeslægtede 

rettigheder i forbindelse med intellektuel 

ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 

28). 

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig 

beskyttelse af edb-programmer (EUT L 

111 af 5.5.2009, s. 16). 

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig 

beskyttelse af edb-programmer (EUT L 

111 af 5.5.2009, s. 16). 

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse 

tilladte anvendelser af forældreløse værker 

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse 

tilladte anvendelser af forældreløse værker 
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(EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5). (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5). 

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/26/EU af 26. februar 2014 om 

kollektiv forvaltning af ophavsret og 

beslægtede rettigheder samt 

multiterritoriale licenser for rettigheder til 

musikværker med henblik på 

onlineanvendelse i det indre marked (EUT 

L 84 af 20.3.2014, s. 72). 

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/26/EU af 26. februar 2014 om 

kollektiv forvaltning af ophavsret og 

beslægtede rettigheder samt 

multiterritoriale licenser for rettigheder til 

musikværker med henblik på 

onlineanvendelse i det indre marked (EUT 

L 84 af 20.3.2014, s. 72). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Inden for områderne forskning, 

uddannelse og bevarelse af kulturarven 

giver digitale teknologier mulighed for nye 

former for anvendelse, der ikke klart er 

omfattet de nuværende EU-regler om 

undtagelser og indskrænkninger. 

Derudover kan den frivillige karakter af de 

undtagelser og indskrænkninger, som er 

fastlagt i direktiv 2001/29/EF, 96/9/EF og 

2009/24/EF på disse områder, have en 

negativ indvirkning på det indre markeds 

funktion. Dette er især relevant for 

grænseoverskridende anvendelser, som 

bliver stadig vigtigere i det digitale miljø. 

De eksisterende undtagelser og 

indskrænkninger i EU-lovgivningen, som 

vedrører videnskabelig forskning, 

undervisning og bevarelse af kulturarven, 

bør derfor vurderes på ny i lyset af disse 

nye anvendelser. Der bør indføres 

obligatoriske undtagelser eller 

indskrænkninger vedrørende anvendelse af 

teknologier til tekst- og datamining inden 

for videnskabelig forskning, til 

undervisningsbrug i det digitale miljø og til 

bevarelse af kulturarven. For de 

anvendelser, der ikke er omfattet af 

undtagelserne eller indskrænkningen i dette 

(5) Inden for områderne innovation, 

forskning, uddannelse og bevarelse af 

kulturarven giver digitale teknologier 

mulighed for nye former for anvendelse, 

der ikke klart er omfattet de nuværende 

EU-regler om undtagelser og 

indskrænkninger. Derudover kan den 

frivillige karakter af de undtagelser og 

indskrænkninger, som er fastlagt i direktiv 

2001/29/EF, 96/9/EF og 2009/24/EF på 

disse områder, have en negativ indvirkning 

på det indre markeds funktion. Dette er 

især relevant for grænseoverskridende 

anvendelser, som bliver stadig vigtigere i 

det digitale miljø. De eksisterende 

undtagelser og indskrænkninger i EU-

lovgivningen, som vedrører innovation, 

videnskabelig forskning, undervisning og 

bevarelse af kulturarven, bør derfor 

vurderes på ny i lyset af disse nye 

anvendelser. Der bør indføres obligatoriske 

undtagelser eller indskrænkninger 

vedrørende anvendelse af teknologier til 

tekst- og datamining inden for innovation 

og videnskabelig forskning, til 

undervisningsbrug i det digitale miljø og til 

bevarelse af kulturarven. For de 

anvendelser, der ikke er omfattet af 
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direktiv, bør EU-lovgivningens 

eksisterende undtagelser og 

indskrænkninger fortsat gælde. 

Direktiverne 96/9/EF og 2001/29/EF bør 

tilpasses. 

undtagelserne eller indskrænkningen i dette 

direktiv, bør EU-lovgivningens 

eksisterende undtagelser og 

indskrænkninger fortsat gælde. 

Direktiverne 96/9/EF og 2001/29/EF bør 

tilpasses. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) De undtagelser og den 

indskrænkning, der er fastlagt i dette 

direktiv, har til formål at skabe en rimelig 

balance mellem ophavsmænds og andre 

rettighedshaveres rettigheder og interesser 

på den ene side og brugernes på den anden 

side. De kan kun anvendes i visse specielle 

tilfælde, der ikke strider mod den normale 

udnyttelse af værker eller andre 

frembringelser og ikke indebærer urimelig 

skade for rettighedshavernes legitime 

interesser. 

(6) De undtagelser og 

indskrænkninger, der er fastlagt i dette 

direktiv, har til formål at skabe en rimelig 

balance mellem ophavsmænds og andre 

rettighedshaveres rettigheder og interesser 

på den ene side og brugernes på den anden 

side. De kan kun anvendes i visse specielle 

tilfælde, der ikke strider mod den normale 

udnyttelse af værker eller andre 

frembringelser og ikke indebærer urimelig 

skade for rettighedshavernes legitime 

interesser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

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 

(8) Nye teknologier muliggør 

automatisk computeranalyse af oplysninger 

i digital form, f.eks. tekst, lyd, billeder og 

data, almindelig kendt som tekst- og 

datamining. Tekst- og datamining giver 

mulighed for læsning og analyse af store 

mængder digitalt lagrede oplysninger med 
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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. 

henblik på at opnå ny viden og opdage nye 

tendenser. For at kunne foretage tekst- og 

datamining er det nødvendigt først at have 

adgang til oplysninger og dernæst at 

reproducere dem. Det er generelt kun 

efter, at oplysninger er blevet 

normaliseret, at de kan behandles ved 

hjælp af tekst- og datamining. Når der 

etableret lovlig adgang til oplysninger, 

dvs. når oplysningerne normaliseres, 
finder en ophavsretligt beskyttet 

anvendelse sted, eftersom dette fører til en 

reproduktion ved at ændre oplysningernes 

format eller ved at udtrække dem fra en 

database til et format, der kan 

underkastes tekst- og datamining. De 

ophavsretlige processer i forbindelse med 

anvendelsen af tekst- og 

dataminingsteknologi er følgelig ikke 

selve tekst- og dataminingsprocessen, som 

består af læsning og analyse af digitalt 

lagrede, normaliserede oplysninger, men 

derimod adgangsprocessen og processen 

med normalisering af oplysninger, som 

muliggør automatiseret computerstøttet 

analyse. Processen med adgang til 
ophavsretligt beskyttede oplysninger er for 

så vidt angår værker eller andre 

frembringelser allerede reguleret i EU-

retten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

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 

(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 
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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. 

ikke fuldt ud tilpasset til anvendelsen af 

teknologier inden for videnskabelig 

forskning. Er der 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. Det er vigtigt at anerkende 

tekst- og dataminingsteknologiernes 

potentiale for at muliggøre ny viden, 

innovation og opdagelser på alle områder 

samt den rolle, som disse teknologier 

spiller i den digitale økonomis fortsatte 

udvikling, og der bør derfor fastsættes en 

undtagelse for reproduktion og 

udtrækning af oplysninger med henblik 

på tekst- og datamining, hvor der er lovlig 

adgang. Adgang til oplysninger, som 

allerede er normaliseret, gør det muligt 

for indehaveren af ophavsretten at søge 

kompensation, men bør ikke forhindre, at 

personer, der har lovlig adgang til 

oplysninger, selv normaliserer dem og 

underkaster dem tekst- og 

datamininganalyse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Desuden er der en udbredt 

anerkendelse af, at adgang til 

normaliserede oplysninger i et format, 

som gør det muligt at udføre tekst- og 

datamining, navnlig kan være til gavn for 

forskningsmiljøet i sin helhed, herunder 
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mindre forskningsorganisationer, især 

hvis der ikke er nogen lovlig adgang til 

indhold, f.eks. gennem abonnementer på 

publikationer eller licenser, der giver fri 

adgang. I Unionen står 

forskningsorganisationer som 

eksempelvis universiteter og 

forskningsinstitutioner over for 

udfordringer med at få lovlig adgang til 

den mængde digitalt lagrede oplysninger, 

der er nødvendig for at kunne opspore ny 

viden ved hjælp af tekst- og datamining. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

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 

håndteres ved at fastlægge en obligatorisk 

undtagelse, der giver 

forskningsorganisationer adgang til 

normaliserede oplysninger i et format, der 

gør det muligt at udføre tekst- og 

datamining, forudsat at denne proces 

udføres af forskningsorganisationen. 

Rettighedshavere bør kunne kræve 

kompensation for omkostningerne til 

normaliseringsprocessen. 

Forskningsorganisationer bør også være 

omfattet af undtagelsen, når de deltager i 

offentlig-private partnerskaber. Disse nye 

undtagelsesregler 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. 

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

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 behov for at fastlægge 

kompensation til rettighedshavere for så 

vidt angår den undtagelse, der tillader 

forskningsorganisationer, som ikke har 

lovlig adgang til oplysninger, at få adgang 

til normaliserede data med henblik på 
tekst- og datamining, men kun for så vidt 

som denne kompensation står i rimeligt 

forhold til omkostningerne ved 

normaliseringen af databehandlingen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Det er nødvendigt at beskytte 

rettighedshavere mod udnyttelse af 

datasæt, der kun er tilvejebragt med 

henblik på tekst- og datamining for at 

undgå misbrug af undtagelsen og den 

forpligtelse, der er fastsat i dette direktiv. 

Ikke desto mindre kan det inden for 

videnskabelig forskning være nødvendigt 

at have adgang til disse datasæt efter 

afslutningen af tekst- og 

dataminingbehandlingen med henblik på 

verificering af forskningsresultater. Der 

bør fastlægges regler for opbevaring af 

relevante datasæt, hvor det ikke kan 

sikres, at renormalisering og en gentaget 

tekst- og dataminingbehandling vil give 

identiske resultater. Med henblik herpå 

bør medlemsstaterne have faciliteter til at 



 

PE601.094v01-00 14/58 PR\1119413DA.docx 

DA 

lagre de relevante datasæt for at 

muliggøre en verifikation af 

forskningsresultater, som kan blive 

nødvendig på et senere tidspunkt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

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 i undervisningen på alle 

uddannelsesniveauer, især for at forbedre 

og berige undervisningsoplevelsen. De 

undtagelser eller indskrænkninger, der er 

fastsat i dette direktiv, bør derfor gavne 

alle undervisningsaktiviteter i 

uddannelsesinstitutioner, uanset deres 

organisatoriske struktur og 

finansieringsmidler, i det omfang disse 

virksomheder enten selv er anerkendt 

eller godkendt som 

uddannelsesinstitutioner eller tilbyder et 

pædagogisk program, der er anerkendt 

eller godkendt af den relevante nationale 

myndighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Undtagelsen eller indskrænkningen (16) Undtagelsen eller indskrænkningen 
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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. 

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 på 

ansvar af institutioner, der af den 

relevante nationale myndighed er 

anerkendt eller godkendt som 

uddannelsesinstitutioner, eller inden for 

uddannelsesprogrammer, der er 

anerkendt eller godkendt af den relevante 

nationale myndighed. Undtagelsen eller 

indskrænkningen bør omfatte både 

anvendelse ved hjælp af digitale 

hjælpemidler, hvis 

undervisningsaktiviteten sker fysisk, 

herunder hvis den finder sted uden for 

undervisningsinstitutionen, og 
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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

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 

(21) Inden for rammerne af dette 

direktiv bør værker og andre 

frembringelser betragtes som en permanent 

del af en kulturarvsinstitutions samling, når 
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kopier ejes eller opbevares permanent af 

kulturarvsinstitutionen, f.eks. som følge af 

en overdragelse af ejendomsret eller 

licensaftaler. 

kopier ejes eller opbevares permanent af 

kulturarvsinstitutionen, f.eks. som følge af 

en overdragelse af ejendomsret, 

licensaftaler eller pligtaflevering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25a) Da der er forskelle mellem 

kollektiv forvaltningspraksis på tværs af 

medlemsstaterne og den kreative og 

kulturelle sektor, er det nødvendigt at 

finde en løsning, hvis licensordninger 

ikke er effektive løsninger på grund af 

f.eks. fravær af kollektive licenser, eller 

fordi ingen kollektiv 

forvaltningsorganisation har været i stand 

til at opnå anerkendelse i en medlemsstat 

eller for en sektor. I sådanne tilfælde, 

hvor der ikke findes licensordninger, er 

det nødvendigt at indføre en undtagelse, 

som giver kulturarvsinstitutioner 

mulighed for at gøre værker i deres 

samlinger, der ikke er i handel, 

tilgængelige online på deres egne sikre 

teknologinetværk. Men det er også 

nødvendigt at give ophavsmænd mulighed 

for at udstede licenser eller danne en 

kollektiv forvaltningsorganisation og at 

inddrage dem i afgørelsen af, om sådanne 

licenser er tilgængelige eller ej. 

Rettighedshavere bør desuden have 

mulighed for at gøre indsigelse mod, at 

deres arbejde inddrages i sådanne sikre 

teknologinetværk. 

Or. en 
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Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Eftersom 

massedigitaliseringsprojekter kan indebære 

betydelige investeringer for 

kulturarvsinstitutioner, bør alle former for 

licenser, der udstedes under de ordninger, 

som fastlægges ved dette direktiv, ikke 

forhindre ordningerne i at generere 

rimelige indtægter med henblik på at betale 

omkostningerne til licensen og 

digitaliseringen og formidlingen af 

værkerne og de andre frembringelser, der 

er omfattet af licensen. 

(27) Eftersom 

massedigitaliseringsprojekter kan indebære 

betydelige investeringer for 

kulturarvsinstitutioner, bør alle former for 

licenser, der udstedes under de ordninger, 

som fastlægges ved dette direktiv, ikke 

forhindre ordningerne i at generere 

rimelige indtægter med henblik på at 

bidrage til at dække omkostningerne til 

licensen og digitaliseringen og 

formidlingen af værkerne og de andre 

frembringelser, der er omfattet af licensen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 30 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (30a) Bevarelsen af Unionens arv er af 

allerstørste betydning og bør forbedres til 

gavn for de kommende generationer. 

Dette bør navnlig opnås gennem 

beskyttelse af offentliggjort arv. Med 

henblik herpå bør der indføres lovpligtig 

aflevering for at sikre, at publikationer, 

der vedrører Unionen, f.eks. EU-retten, 

Unionens historie og integration, 

Unionens politik og Unionens demokrati, 

institutionelle, parlamentariske 

anliggender og politik og dermed 

Unionens intellektuelle resultater og 

fremtidig offentliggjort arv, indsamles 

systematisk. Denne arv bør ikke kun 

bevares gennem oprettelsen af et EU-

arkiv for publikationer om EU-relaterede 

spørgsmål, men også gøres tilgængelig for 
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Unionens borgere og kommende 

generationer. Europa-Parlamentets 

bibliotek, der er bibliotek for den eneste 

institution i Unionen, der direkte 

repræsenterer EU-borgerne, bør udpeges 

til Unionens bibliotek for pligtafleverede 

udgivelser. For ikke at påføre forlag, 

trykkerier og importører en alt for stor 

byrde bør kun elektroniske publikationer 

såsom e-bøger, e-aviser og e-tidsskrifter 

afleveres til Europa-Parlamentets 

bibliotek, som bør stille publikationer, der 

er omfattet af Unionens pligtaflevering til 

Europa-Parlamentets bibliotek, til 

rådighed for læserne med henblik på 

forskning eller studier og under Europa-

Parlamentets biblioteks kontrol. Disse 

publikationer bør ikke stilles til rådighed 

online eksternt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) En fri og pluralistisk presse er 

afgørende for at sikre god journalistik og 

borgernes adgang oplysninger. Den yder et 

grundlæggende bidrag til den offentlige 

debat og et velfungerende demokratisk 

samfund. I forbindelse med overgangen fra 

trykte til digitale medier står 

presseudgivere over for problemer med 

udstedelsen af licenser til 

onlineanvendelse af deres publikationer 

og med at tjene deres investeringer ind 

igen. Manglende anerkendelse af 

presseudgivere som rettighedshavere 

medfører ofte, at udstedelsen af licenser og 

håndhævelsen deraf er kompleks og 

ineffektiv i det digitale miljø. 

(31) Et åbent internet og en fri og 

pluralistisk presse er afgørende for at sikre 

god journalistik og borgernes adgang 

oplysninger. De yder et grundlæggende 

bidrag til den offentlige debat og et 

velfungerende demokratisk samfund. I 

forbindelse med overgangen fra trykte til 

digitale medier står presseudgivere over for 

problemer med at gøre rettigheder 

gældende, der tilkommer dem ved lov eller 

ved overdragelse, licens eller anden 

kontraktmæssig aftale. Manglende 

anerkendelse af presseudgivere som 

værende omfattet af en formodning om, at 

de kan påberåbe sig rettighederne i de 

forskellige bidrag til deres 

presseudgivelser, medfører ofte, at 

udstedelsen af licenser og håndhævelsen 
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deraf er kompleks og ineffektiv i det 

digitale miljø. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Udgiveres organisatoriske og 

finansielle bidrag til produktionen af 

pressepublikationer bør anerkendes og 

støttes yderligere for at sikre 

bæredygtighed inden for 

udgivelsesvirksomhed. Det er derfor 

nødvendigt med en harmoniseret 

retsbeskyttelse af pressepublikationer for 

så vidt angår deres digitale anvendelse. En 

sådan beskyttelse bør effektivt garanteres 

ved, at der i EU-lovgivning i forbindelse 

med ophavsret indføres rettigheder til 

reproduktion og tilrådighedsstillelse for 

offentligheden af pressepublikationer for 

så vidt angår digitale anvendelser. 

(32) Udgiveres organisatoriske og 

finansielle bidrag til produktionen af 

pressepublikationer bør anerkendes og 

støttes yderligere for at sikre 

bæredygtighed inden for 

udgivelsesvirksomhed. Det er derfor 

nødvendigt med en harmoniseret 

retsbeskyttelse af pressepublikationer for 

så vidt angår deres digitale anvendelse. En 

sådan beskyttelse bør effektivt garanteres 

ved, at der i EU-lovgivning indføres en 

formodning om, at presseudgivere er 

berettiget til i eget navn at forsvare 

ophavsretten og søge løsninger for 

værker, der er offentliggjort i deres 

pressepublikation, og for digitale 

anvendelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

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 

(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 
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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. 

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 et computerstøttet reference- 

eller indekseringssystem såsom 

hyperlinks. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 34 

 

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). 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  21 

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 direkte 

eller indirekte bidrager til at gøre 

ophavsretligt beskyttet indhold 

tilgængeligt for offentligheden, og hvor 

denne aktivitet ikke blot har teknisk, 

automatisk eller passiv karakter, er de 

forpligtet til at indgå licensaftaler med 

rettighedshaverne, medmindre de er 

omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv2000/31/EF. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

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. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  23 

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 aktivt 

og direkte bidrager til at gøre 

brugeropladet indhold tilgængeligt for 

offentligheden, træffe passende og 

forholdsmæssige foranstaltninger til at 

sikre beskyttelsen af værker og andre 

frembringelser, f.eks. ved at indføre 

effektive teknologier. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 38 – afsnit 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Med henblik på gennemførelsen af disse 

foranstaltninger bør rettighedshavere 

forsyne tjenesteleverandører med nøje 

identificerede værker eller frembringelser, 

som de mener at have ophavsretlige 

rettigheder til. Rettighedshaverne bør 

bære ansvaret i tilfælde af, at tredjeparter 

fremsætter krav i forbindelse med 

anvendelsen af værker, som sidstnævnte 

identificerer som deres ved 

gennemførelsen af en aftale indgået med 

tjenesteleverandøren. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

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 

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. 

(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 præcise 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Betragtning 41 
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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 

kollektive forvaltningsorganisationer, da 

disse allerede er underlagt 

gennemsigtighedsforpligtelser i medfør af 

direktiv 2014/26/EU. 

(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, samt til betydningen af 

ophavsmænds og udøvende kunstneres 

bidrag til det samlede værk eller den 

samlede fremførsel. Medlemsstaterne bør 

høre alle relevante interessenter med 

henblik på at fastlægge sektorspecifikke 

behov og lette udformningen af 

standardiserede rapporteringsformularer 

og -procedurer for hver enkelt sektor. 

Kollektive forhandlinger bør overvejes 

som en mulighed for at opnå en aftale med 

de relevante interessenter med hensyn til 

gennemsigtighed, og kravene til 

gennemsigtighed bør anses for at være 

opfyldt, hvis der er indgået kollektive 

overenskomster, der indeholder 

forpligtelser 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 

kollektive forvaltningsorganisationer, da 

disse allerede er underlagt 

gennemsigtighedsforpligtelser i medfør af 

direktiv 2014/26/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Betragtning 42 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(42) Visse aftaler om udnyttelse af 

rettigheder, som er harmoniseret på EU-

niveau, har en lang varighed og giver 

ophavsmænd og udøvende kunstnere få 

muligheder for at genforhandle dem med 

aftalepartnere eller med dem, rettighederne 

er overgået til. Uden at det berører 

aftalelovgivningen i medlemsstaterne, bør 

der derfor være en ordning til justering af 

vederlaget med henblik på tilfælde, hvor 

den oprindeligt aftalte betaling under en 

licens eller overdragelse af rettigheder er 

uforholdsmæssigt lav sammenlignet med 

de relevante indtægter og fordele, der er 

ved at udnytte værket eller optagelsen af 

fremførelsen, bl.a. i lyset af den 

gennemsigtighed, som sikres ved dette 

direktiv. Vurderingen af situationen bør 

tage hensyn til de specifikke 

omstændigheder i hvert enkelt tilfælde 

samt de særlige karakteristika og praksisser 

i de forskellige indholdssektorer. Kan 

parterne ikke blive enige om at justere 

vederlaget, bør ophavsmanden eller den 

udøvende kunstner have ret til at indbringe 

sagen for retten eller for en anden 

kompetent myndighed. 

(42) Visse aftaler om udnyttelse af 

rettigheder, som er harmoniseret på EU-

niveau, har en lang varighed og giver 

ophavsmænd og udøvende kunstnere få 

muligheder for at genforhandle dem med 

aftalepartnere eller med dem, rettighederne 

er overgået til. Uden at det berører 

aftalelovgivningen i medlemsstaterne, bør 

der derfor være en ordning til justering af 

vederlaget med henblik på tilfælde, hvor 

den oprindeligt aftalte betaling under en 

licens eller overdragelse af rettigheder er 

uforholdsmæssigt lav sammenlignet med 

de uforudsete relevante nettoindtægter og 

fordele, der er ved at udnytte værket eller 

optagelsen af fremførelsen, bl.a. i lyset af 

den gennemsigtighed, som sikres ved dette 

direktiv. Vurderingen af situationen bør 

tage hensyn til de specifikke 

omstændigheder i hvert enkelt tilfælde 

samt de særlige karakteristika og praksisser 

i de forskellige indholdssektorer. Kan 

parterne ikke blive enige om at justere 

vederlaget, bør ophavsmanden eller den 

udøvende kunstner have ret til at indbringe 

sagen for retten eller for en anden 

kompetent myndighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Undtagen i de tilfælde, der er nævnt 

i artikel 6, berører dette direktiv på ingen 

måde de eksisterende regler, der er fastsat i 

de gældende direktiver på området, navnlig 

direktiv 96/9/EF, 2001/29/EF, 

2006/115/EF, 2009/24/EF, 2012/28/EU og 

2014/26/EU. 

2. Undtagen i de tilfælde, der er nævnt 

i artikel 6, berører dette direktiv på ingen 

måde de eksisterende regler, der er fastsat i 

de gældende direktiver på området, navnlig 

direktiv 96/9/EF, 2000/31/EF, 2001/29/EF, 

2006/115/EF, 2009/24/EF, 2012/28/EU og 

2014/26/EU. 
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Or. en 

Begrundelse 

Emnet for artikel 13 det foreslåede direktiv er netop leverandører af 

informationssamfundstjenester og vedrører det ansvar, de forventes at påtage sig i 

forbindelse med gennemførelsen af aftaler, der er indgået med rettighedshavere vedrørende 

anvendelsen af ophavsretligt beskyttede værker. Artikel 13 supplerer dermed bestemmelserne 

i direktivet om elektronisk handel. Af hensyn til juridisk klarhed og sikkerhed bør det 

foreslåede direktiv derfor gøre rede for dets rolle som supplement i forhold til direktivet om 

elektronisk handel, og der bør medtages en henvisning til det i artikel 1, stk. 2. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) "kulturarvsinstitution": et offentligt 

tilgængeligt bibliotek, museum, arkiv eller 

en film- eller lydarvsinstitution 

(3) ”kulturarvsinstitution": offentligt 

tilgængelige biblioteker, 

uddannelsesinstitutioner og museer samt 

arkiver, film- eller lydarvsinstitutioner og 

public service radio- og 

fjernsynsforetagender, der er etableret i 

medlemsstaterne 

Or. en 

Begrundelse 

EU-lovgivningen indeholder allerede en definition af "kulturarvsinstitutioner" i direktivet om 

forældreløse værker, betragtning 1 og 23 og artikel 1, stk. 1, og artikel 2, litra a) og b), samt i 

Infosoc-direktivet, artikel 5, stk. 2, litra c). Overensstemmelse i definitionen af disse 

institutioner er nødvendig for retssikkerheden. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – nr. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a) ”undervisning": en 

uddannelsesproces, der enten finder sted i 

lokaler, der anvendes af en institution, der 
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er anerkendt eller godkendt af den 

relevante nationale myndighed som 

uddannelsesinstitution, eller som led i et 

uddannelsesprogram, der er anerkendt 

eller godkendt af den relevante nationale 

myndighed. 

Or. en 

Begrundelse 

Definitionen af "undervisning" giver klarhed om undtagelsen i artikel 4. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – nr. 4 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b) ”værk, der ikke længere 

forhandles": værk, der som helhed i alle 

sine versioner og udtryk ikke længere er 

tilgængeligt via normale handelskanaler 

og ikke med rimelighed kan forventes at 

blive det, herunder såvel værker, der 

tidligere har været tilgængelige via 

handelskanaler, som værker, der aldrig 

har været det. 

Or. en 

Begrundelse 

Definitionen af ”værk, der ikke længere forhandles” er blevet flyttet til artiklen om 

definitioner og afspejler den definition, der allerede anvendes af Kommissionen og 

rettighedshavere. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne fastsætter en 1. Medlemsstaterne fastsætter en 
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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. 

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, 

der vil blive foretaget af en person, som 

har lovlig adgang til værker og 

fremførsler, forudsat at reproduktion og 

udtræk alene anvendes med henblik på 

tekst- og datamining. 

Or. en 

Begrundelse 

De ophavsretlige relevante processer i forbindelse med anvendelsen af tekst- og 

dataminingsteknologi er ikke selve tekst- og dataminingsprocessen, som består i læsning og 

analyse af digitalt lagrede oplysninger, men derimod adgangsprocessen og processen med 

normalisering af oplysninger, som muliggør automatiseret computerstøttet analyse. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne sørger for, at 

rettighedshavere, som markedsfører 

værker eller andre frembringelser 

primært med henblik på forskning, har 

pligt til at give forskningsorganisationer, 

der ikke har lovlig adgang til disse værker 

eller andre frembringelser, adgang til 

datasæt, der alene sætter dem i stand til at 

udføre tekst- og datamining. 

Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 

rettighedshavere har ret til at kræve 

kompensation for opfyldelsen af denne 

forpligtelse, forudsat at kompensationen 

er knyttet til omkostningerne ved 

formatering af disse datasæt. 

Or. en 
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Begrundelse 

Hvis de allerede er normaliserede datasæt leveres af udgivere, kan disse kræve kompensation 

til dækning af omkostningerne ved denne proces. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Medlemsstaterne udpeger en 

facilitet til at lagre datasæt, der er anvendt 

i forskning ved hjælp af tekst- og 

dataminingsteknologier, på sikker vis og 

gøre disse data tilgængelige alene med 

henblik på verifikation. 

Or. en 

Begrundelse 

Der må tages højde for risikoen for misbrug af datasæt til andre formål og samtidig til, at det 

for forskningen ofte er vigtigt, at de underliggende datasæt, som der drages konklusioner af, 

fortsat kan verificeres. Medlemsstaterne bør derfor oprette lagringsfaciliteter for disse 

datasæt, og adgangen til dem bør begrænses til verifikation af forskning. 

 

Ændringsforslag  35 

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 

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 
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berettiget i forhold til det 

ikkekommercielle formål, forudsat at 

anvendelsen: 

berettiget i forhold til 

uddannelsesformålet, forudsat at 

anvendelsen: 

Or. en 

Begrundelse 

Anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale til anskueliggørelse i undervisningen bør 

begrænses til egentlige uddannelsesaktiviteter, uanset hvem der er uddannelsesudbyder. 

 

Ændringsforslag  36 

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 

studerende og undervisningspersonale 

a) er begrænset til en specifikt 

begrænset kreds af deltagere i 

undervisningsaktiviteter såsom elever eller 

studerende og undervisningspersonale; 

Or. en 

Begrundelse 

Anvendelsen af undtagelsen i artikel 4, stk. 1, bør være begrænset til deltagerne i 

undervisningsaktiviteten, dvs. elever eller studerende og undervisningspersonale. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan fastsætte, at 

undtagelsen vedtaget efter stk. 1 ikke 

finder generel anvendelse eller anvendelse 

for særlige typer værker eller 

frembringelser, hvis der er let adgang til 

passende licenser, der giver tilladelse til de 

i stk. 1 beskrevne handlinger. 

Medlemsstaterne kan fastsætte, at 

undtagelsen vedtaget efter stk. 1 ikke 

finder generel anvendelse eller anvendelse 

for særlige typer værker eller 

frembringelser, hvis der er let adgang til 

passende licenser, der giver tilladelse til de 

i stk. 1 beskrevne handlinger, og som er 

skræddersyet til 
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uddannelsesinstitutionernes behov og 

særlige forhold. 

Or. en 

 

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, adgang og 

synlighed for de licensaftaler, hvorved 

uddannelsesinstitutioner gives tilladelse til 

de i stk. 1 beskrevne handlinger. 

Or. en 

Begrundelse 

Hvor undervisning udbydes på et kommercielt grundlag, kan medlemsstaterne stille krav om 

kompensation for brugen af materialer, selv om det pågældende kursus er godkendt eller 

anerkendt. Flere medlemsstater har allerede indført en undtagelse eller indskrænkning i 

forbindelse med anskueliggørelsesformål i undervisningen, herunder også strukturer for 

licensaftaler. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Tidligst ... [tre år efter ikrafttrædelsen af 

dette direktiv] forelægger Kommissionen 

efter høring af alle berørte parter Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om 

tilgængeligheden af sådanne licensaftaler 

med henblik på at foreslå forbedringer, 

hvis det er nødvendigt. 

Or. en 
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Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne fastsætter en 

undtagelse fra 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, således at 

kulturarvsinstitutioner får mulighed for at 

udfærdige kopier af værker, der ikke 

længere forhandles, og som er en 

permanent del af deres samlinger, der er 

tilgængelige på deres eget sikre 

elektroniske netværk til ikkekommercielle 

formål, forudsat at ophavsmanden eller 

en anden identificerbar rettighedshaver er 

anført, medmindre dette ikke er muligt. 

Or. en 

Begrundelse 

Når man har erkendt betydningen af at bevare værker og andre frembringelser, der 

permanent opbevares i samlinger i kulturinstitutioner, og at det er nødvendigt at fremme ikke-

eksklusiv adgang via kollektive forvaltningsorganisationer med henblik på at muliggøre 

distribution gennem lukkede og sikre portaler til kulturelle ikke-kommercielle formål, bliver 

det vigtigt at fastsætte en løsning for værker og sektorer, hvortil der mangler licenser. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Rettighedshavere kan til enhver tid 

gøre indsigelse mod, at deres værker eller 

andre frembringelser betragtes, som om 

de ikke længere forhandles, og de kan 

udelukke, at deres værker gøres 
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tilgængelige på et sikkert elektronisk 

netværk tilhørende en 

kulturarvsinstitution. 

Or. en 

Begrundelse 

Rettighedshavere bør kunne gøre indsigelse mod, at deres arbejde optages på sådanne sikre 

portaler. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c. Medlemsstaterne kan fastsætte, at 

en undtagelse, der er vedtaget i 

overensstemmelse med stk. 1a, ikke finder 

anvendelse generelt eller for specifikke 

typer værker eller andre frembringelser, 

hvis de ikke-eksklusive licenser, der er 

omhandlet i stk. 1, er eller med rimelighed 

kan forventes at blive til rådighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1d. Medlemsstaterne tager efter 

høring af rettighedshavere, kollektive 

forvaltningsorganisationer og 

kulturarvsinstitutioner stilling til 

adgangen til sådanne licensbaserede 

løsninger. 

Or. en 
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Begrundelse 

Det bliver nødvendigt at åbne mulighed for at udstede sådanne licenser samt at inddrage 

disse aktører i vurderingen af, om sådanne licenser er tilgængelige eller ej. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Værker eller andre frembringelser 

betragtes, som om de ikke længere 

forhandles, når hele værket eller 

frembringelsen i alle dets oversættelser, 

versioner og udtryk ikke er tilgængeligt 

for offentligheden via normale 

handelskanaler og ikke med rimelighed 

kan forventes at blive det. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Definitionen er flyttet til artikel 2, som indeholder definitioner. 

 

Ændringsforslag  45 

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 

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, eller værker, der anvendes i 

overensstemmelse med stk. 1a, 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 
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længere forhandles. at formode, at alle værker eller 

frembringelser i samlingen ikke længere 

forhandles. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt med en henvisning til stk. 1a for at sikre, at rettighedshavere også 

inddrages i forbindelse med fastsættelsen af nødvendige og rimelige krav til fastslåning af, om 

de kan falde ind under undtagelserne. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne træffer passende 

foranstaltninger til bekendtgørelse af 

følgende: 

3. Medlemsstaterne træffer effektive 

og kontrollerbare foranstaltninger til 

bekendtgørelse af følgende: 

a)  værker og andre frembringelser, 

som ikke længere forhandles 

a)  værker og andre frembringelser, 

som ikke længere forhandles 

b)  licensen, og især dens anvendelse 

på rettighedshavere uden repræsentation 

b)  licensen, og især dens anvendelse 

på rettighedshavere uden repræsentation 

c) rettighedshavernes mulighed for at 

gøre indsigelse som omhandlet i stk. 1, 

litra c) 

c) rettighedshavernes mulighed for at 

gøre indsigelse som omhandlet i stk. 1 og 

stk. 1a 

hvilket skal ske inden for en rimelig frist, 

inden værkerne eller frembringelserne 

digitaliseres, distribueres, overføres til 

offentligheden eller stilles til rådighed. 

hvilket skal ske inden for en frist på seks 

måneder, inden værkerne eller 

frembringelserne digitaliseres, distribueres, 

overføres til offentligheden eller stilles til 

rådighed. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre overensstemmelse med ændringer af tekstdele ovenfor og med EU-Domstolens 

domme. 
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Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke 

anvendelse på tredjelandsstatsborgeres 

værker eller deres andre frembringelser, 

undtagen når stk. 4, litra a) og b), finder 

anvendelse. 

5. Stk. 1 til 1c og stk. 2 og 3 finder 

ikke anvendelse på tredjelandsstatsborgeres 

værker eller deres andre frembringelser, 

undtagen når stk. 4, litra a) og b), finder 

anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Værker eller andre frembringelser, 

der er omfattet af en licens udstedt i 

overensstemmelse med artikel 7, kan 

anvendes af kulturarvsinstitutionen i 

overensstemmelse med licensbetingelserne 

i alle medlemsstater. 

1. Værker eller andre frembringelser, 

der er omfattet af en licens udstedt i 

overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, kan 

anvendes af kulturarvsinstitutionen i 

overensstemmelse med licensbetingelserne 

i alle medlemsstater. Værker eller andre 

frembringelser, der er omfattet af 

anvendelse i overensstemmelse med 

artikel 7, stk. 1a, kan anvendes af 

kulturarvsinstitutioner i alle 

medlemsstater. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet er at afspejle ændringerne af artikel 7 og øge adgangen til den portal, hvorigennem 

der kan opnås oplysninger om licenser. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

oplysninger, som gør det muligt at 

identificere de værker og andre 

frembringelser, der er omfattet af en licens 

udstedt i overensstemmelse med artikel 7, 

og oplysninger om rettighedshaveres 

mulighed for at gøre indsigelse, som 

omhandles i artikel 7, stk. 1, litra c), gøres 

tilgængelige for offentligheden via en 

central onlineportal i mindst hele 

licensperioden og mindst seks måneder før 

værkerne eller de andre frembringelser 

digitaliseres, distribueres, overføres til 

offentligheden eller stilles til rådighed i 

andre medlemsstater end den medlemsstat, 

hvor licensen er udstedt. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

oplysninger, som gør det muligt at 

identificere de værker og andre 

frembringelser, der er omfattet af en licens 

udstedt i overensstemmelse med artikel 7, 

stk. 1, eller omtalt i artikel 7, stk. 1a, og 

oplysninger om rettighedshaveres 

mulighed for at gøre indsigelse, som 

omhandles i artikel 7, stk. 1, litra c), og 

artikel 7, stk. 1b, gøres tilgængelige for 

offentligheden via en central offentligt 

tilgængelig onlineportal i mindst hele 

licensperioden og mindst seks måneder før 

værkerne eller de andre frembringelser 

digitaliseres, distribueres, overføres til 

offentligheden eller stilles til rådighed i 

andre medlemsstater end den medlemsstat, 

hvor licensen er udstedt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

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, 

stk. 1, og funktionen af den undtagelse, 

der er omhandlet i artikel 7, stk. 1a, 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, 
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andet afsnit. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Afsnit III – Kapitel 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 KAPITEL 2a 

 Adgang til EU-publikationer 

 Artikel 10a 

 EU-ordning for pligtaflevering 

 1. Enhver elektronisk publikation om 

EU-relaterede spørgsmål såsom EU-ret, 

Unionens historie og integration, 

Unionens politik og Unionens demokrati, 

institutionelle, parlamentariske 

anliggender og politik, som stilles til 

rådighed for offentligheden i Unionen, 

omfattes af en EU-ordning for 

pligtaflevering.  

 2. Europa-Parlamentets bibliotek har 

krav på vederlagsfrit at få overdraget et 

eksemplar af alle i stk. 1 omhandlede 

publikationer. 

 3. Forpligtelsen i stk. 1 gælder for 

udgivere, trykkerier og importører af 

publikationer for værker, de offentliggør, 

trykker eller indfører i Unionen.  

 4. Fra datoen for overdragelse til 

Europa-Parlamentets bibliotek bliver de i 

stk. 1 omhandlede publikationer en del af 

Europa-Parlamentets biblioteks 

permanente samling. De stilles til 

rådighed for brugere i Europa-

Parlamentets biblioteks lokaler 

udelukkende med henblik på forskning 

eller undersøgelser, der udføres af 

akkrediterede forskere, og under Europa-

Parlamentets biblioteks kontrol.  
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 5.  Kommissionen vedtager retsakter 

med henblik på at præcisere de nærmere 

bestemmelser om aflevering til Europa-

Parlamentets bibliotek af de i stk. 1 

omhandlede publikationer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

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 formodes at 

repræsentere ophavsmænd til litterære 

værker, der er indeholdt i disse 

publikationer, og er påtaleberettigede i 

eget navn i forbindelse med retssager om 

beskyttelse af sådanne ophavsmænds 
rettigheder til den digitale anvendelse af 

deres pressepublikationer. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at de udfordringer, som udgivere af publikationer står over med håndhævelse 

af afledte rettigheder, som de er afhængige af for at kunne beskytte investeringerne i deres 

publikationer, håndteres på en måde, der styrker udgivernes stilling, men ikke griber 

forstyrrende ind i andre sektorer. Udgivere gives derfor ret til at anlægge sag i eget navn ved 

domstole i tilfælde af, at rettigheder, som tilkommer ophavsmænd til værker, der er indeholdt 

i deres udgivelser, krænkes, og til at omfattes af en formodning om at repræsentere værker, 

der indgår i en udgivelse. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Stk. 1 finder ikke anvendelse i 
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straffesager. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De i stk. 1 omhandlede rettigheder 

udløber 20 år efter udgivelsen af 

pressepublikationen. Denne frist beregnes 

fra den 1. januar det påfølgende år efter 

udgivelsesdatoen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Leverandører af 

informationssamfundstjenester, som lagrer 

og giver offentlig adgang til store 

1. Leverandører af 

informationssamfundstjenester, som aktivt 

og direkte deltager i at gøre bruger-
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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. 

uploadet indhold tilgængeligt for 

offentligheden, træffer, hvis denne 

aktivitet ikke er af ren teknisk, automatisk 

og passiv karakter, passende og 

forholdsmæssige foranstaltninger til at 

sikre funktionen af aftaler, der er indgået 

med rettighedshavere for anvendelsen af 

deres værker. 

Or. en 

Begrundelse 

Artikel 13 supplerer de ansvarsordninger, der allerede er fastsat i direktiv 2000/13/EF, for så 

vidt som artikel 13 har til formål at sikre en effektiv gennemførelse af aftaler, der er indgået 

mellem onlinetjenesteleverandører og rettighedshaverne for brugen af værker. 

Ændringsforslaget skaber klarhed om, hvilke onlinetjenesteleverandører, der henvises til, 

med anvendelse af den samme definition af tjenesteleverandører som i direktiv 2000/13/EF. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Med henblik på at sikre 

funktionen af aftaler, jf. stk. 1, sørger 

rettighedshaverne for, at 

tjenesteleverandører får præcist 

identificerede værker eller andre 

frembringelser, som de har rettigheder til. 
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Tjenesteleverandørerne oplyser 

rettighedshaverne om de anvendte 

foranstaltninger og deres præcise 

funktion og giver dem, hvor det er 

relevant, regelmæssig underretning om 

genkendelse og anvendelse af værker og 

andre frembringelser. 

Or. en 

Begrundelse 

Gennemsigtighed i gennemførelsen af de foranstaltninger, som tjenesteleverandørerne 

træffer, er forbundet med rettighedshavernes forvaltning af deres ophavsrettigheder. 

Gennemførelsen af disse foranstaltninger kræver, at rettighedshavernes værker korrekt 

identificeres som deres eller som værker, de har licens på. Mens tjenesteleverandører således 

er ansvarlige for funktionen af de anvendte foranstaltninger, forbliver rettighedshaverne 

ansvarlige for håndhævelsen af deres rettigheder over værker. 

 

Ændringsforslag  58 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De i stk. 1 omhandlede 

foranstaltninger gennemføres, uden at 

dette berører anvendelsen af værker, der 

finder sted under en undtagelse fra eller 
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indskrænkning af ophavsret. Med henblik 

herpå sikrer medlemsstaterne, at brugerne 

har mulighed for at kommunikere hurtigt 

og effektivt med rettighedshavere, der har 

anmodet om foranstaltninger som 

omhandlet i stk. 1, med henblik på at 

anfægte anvendelsen af disse 

foranstaltninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Man bør ikke undervurdere følgerne af, at bruger-uploadet identificeres som omfattet af en 

undtagelse fra eller indskrænkning af ophavsret. For at sikre fortsat anvendelse af 

undtagelser og indskrænkninger baseret på almennyttige hensyn er det nødvendigt, at der er 

en effektiv kommunikation mellem brugere og rettighedshavere. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Medlemsstaterne sikrer, at 

national lovgivning giver brugere adgang 

til en domstol eller en anden relevant 

myndighed med henblik på at gøre deres 

rettigheder gældende i forbindelse med 

anvendelse i henhold til en undtagelse 

eller indskrænkning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne fremmer, hvor det 

er relevant, samarbejdet mellem 

leverandørerne af 

informationssamfundstjenester og 

3. Medlemsstaterne fremmer, hvor det 

er relevant, samarbejdet mellem 

leverandørerne af 

informationssamfundstjenester og 
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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. 

rettighedshaverne ved hjælp af 

interessentdialoger for at fastlægge den 

bedste praksis for gennemførelsen af 

passende og forholdsmæssige 

foranstaltninger, under hensyntagen til 

bl.a. tjenesternes karakter, teknologiernes 

tilgængelighed og deres effektivitet i lyset 

af den teknologiske udvikling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  62 

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, der 

har indgået en aftale om løbende 

betalingsforpligtelser, regelmæssigt og 

under hensyntagen til de særlige 

karakteristika, der er knyttet til hver enkelt 

sektor, får aktuelle, korrekte, præcise 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, promoveringsformer, 

genererede indtægter og skyldige vederlag. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringerne har til formål at skabe yderligere klarhed og retssikkerhed. 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 1 
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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 ret til et rimeligt 

vederlag for udnyttelsen af deres værker. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd 

og udøvende kunstnere og deres 

repræsentative organisationer har ret til 

at anmode om yderligere, passende 

vederlag fra den part, med hvem de har 

indgået en aftale om udnyttelse af 

rettigheder, hvis det oprindeligt aftalte 

vederlag er uforholdsmæssigt lavt 

sammenlignet med de efterfølgende 

uforudsete relevante nettoindtægter og 

gevinster som følge af udnyttelsen af 

værkerne eller opførelserne. 

Or. en 

Begrundelse 

Ophavsmænd og udøvende kunstnere er centrale kreative kræfter, men møder ofte 

udfordringer med at sikre deres eksistensgrundlag og med at forhandle deres rettigheder. 

Anerkendelse af deres ret til et rimeligt vederlag for udnyttelsen af deres værker samt 

muligheden for at udnævne repræsentanter til at søge tilpasninger af aftaler på deres vegne 

er midler, der vil kunne styrke ophavsmænd og udøvende kunstnere, uden at der rejses 

urimelige fordringer på investeringer foretaget af andre. 
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Ændringsforslag  65 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Repræsentative organisationer udpeget af 

ophavsmænd og udøvende kunstnere kan 

anlægge sag på deres vegne i forbindelse 

med tvister. 

Or. en 

Begrundelse 

Ophavsmænd og udøvende kunstnere møder ofte udfordringer i forbindelse med indledning af 

tvister med andre rettighedshavere. Muligheden for at lade deres repræsentanter indlede en 

procedure på deres vegne vil gøre det nemmere at indlede sådanne sager. 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 – litra a 

Direktiv 96/9/EF 

Artikel 6 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"b)  når der udelukkende er tale om 

anvendelse med henblik på illustration ved 

undervisning eller med henblik på 

videnskabelig forskning, såfremt kilden 

angives, og i det omfang, som det ikke-

kommercielle formål berettiger, uden at 

dette berører de undtagelser og den 

indskrænkning, som er fastsat ved direktiv 

[dette direktiv]" 

"b)  når der udelukkende er tale om 

anvendelse med henblik på illustration ved 

undervisning eller med henblik på 

videnskabelig forskning, såfremt kilden 

angives, og i det omfang, at anvendelsen 

er begrænset til den særligt begrænsede 

kreds af dem, der tager del i 

undervisningsaktiviteten, uden at dette 

berører de undtagelser og den 

indskrænkning, som er fastsat ved direktiv 

[dette direktiv]" 

Or. en 
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Ændringsforslag  67 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

Direktiv 96/9/EF 

Artikel 6 – stk. 2 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) I artikel 6, stk. 2, indsættes 

følgende litra: 

 ”da) i tilfælde af reproduktion eller 

udtræk fra en database alene med henblik 

på tekst- og datamining som fastsat ved 

direktiv [dette direktiv]" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 – litra b 

Direktiv 96/9/EF  

Artikel 9 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"b)  når der er tale om udtræk med 

henblik på illustration ved undervisning 

eller med henblik på videnskabelig 

forskning, såfremt kilden angives, og i det 

omfang, som det ikke-kommercielle 

formål berettiger, uden at dette berører de 

undtagelser og den indskrænkning, som er 

fastsat ved direktiv [dette direktiv]" 

"b)  når der udelukkende er tale om 

anvendelse med henblik på illustration ved 

undervisning eller med henblik på 

videnskabelig forskning, såfremt kilden 

angives, og i det omfang anvendelsen er 

begrænset til den særligt begrænsede 

kreds af dem, der tager del i 

undervisningsaktiviteten, uden at dette 

berører de undtagelser og den 

indskrænkning, som er fastsat ved direktiv 

[dette direktiv]" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 – litra b a (nyt) 
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Direktiv 96/9/EF  

Artikel 9 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) I artikel 9 indsættes følgende litra: 

 "ca) når der er tale om reproduktion 

eller udtræk fra en database alene med 

henblik på tekst- og datamining som 

fastsat ved direktiv [dette direktiv]" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 2 – litra a a (nyt) 

Direktiv 2001/29/EF  

Artikel 5 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) I artikel 5, stk. 2, indsættes 

følgende litra: 

 "ea) når der er tale om reproduktioner 

af værker eller andre frembringelser 

alene med henblik på tekst- og 

datamining som fastsat ved direktiv [dette 

direktiv]" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 2 – litra b 

Direktiv 2001/29/EF  

Artikel 5 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"a)  hvis der udelukkende er tale om 

anvendelse til anskueliggørelse i 

forbindelse med undervisning eller med 

henblik på videnskabelig forskning, 

"a)  hvis der udelukkende er tale om 

anvendelse til anskueliggørelse i 

forbindelse med undervisning eller med 

henblik på videnskabelig forskning, 
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såfremt kilden med ophavsmandens navn 

angives, medmindre dette viser sig 

umuligt, og det sker i et omfang, som det 

ikke-kommercielle formål berettiger til, 

uden at dette berører de undtagelser og den 

indskrænkning, som er fastsat ved direktiv 

[dette direktiv]" 

såfremt kilden med ophavsmandens navn 

angives, medmindre dette viser sig 

umuligt, og såfremt anvendelsen er 

begrænset til den særligt begrænsede 

kreds af dem, der tager del i 

undervisningsaktiviteten, uden at dette 

berører de undtagelser og den 

indskrænkning, som er fastsat ved direktiv 

[dette direktiv]" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Bestemmelserne i artikel 11 finder 

også anvendelse på pressepublikationer 

udgivet før den [den i artikel 21, stk. 1, 

nævnte dato]. 

2. Bestemmelserne i artikel 11 finder 

også anvendelse på pressepublikationer 

udgivet før den ... [12 måneder efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv], men kun 

for så vidt som anvendelser af værker, der 

er indeholdt i pressepublikationer, finder 

sted efter [12 måneder efter datoen for 

ikrafttrædelse af dette direktiv]. 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis de nye rettigheder, der fastsættes i dette direktiv, kommer til at gælde for anvendelser, 

der er foretaget tidligere, vil en ny lov, som ikke kunne forudses med sikkerhed, uretmæssigt 

komme til at gælde. Derimod er gyldigheden af disse nye rettigheder for anvendelser af 

værker, der er indeholdt i pressepublikationer, der er udgivet, før dette direktiv trådte i kraft, 

og som finder sted efter ikrafttrædelsen af denne nye rettighed, forudselig og i 

overensstemmelse med gældende lov. 
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BEGRUNDELSE 

Ophavsret på det digitale indre marked 

 

Anvendelsesområde og formål 

 

Det foreslåede direktiv tager fat om udfordringen med at sikre beskyttelse af ophavsretten på 

det digitale indre marked. Der er behov for regulering af en række aspekter, herunder digital 

anvendelse eller bearbejdning af ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser via 

digitalisering af værkerne, anvendelse af digitale teknologiske processer på værker såsom 

anvendelse af tekst- og datamining på en reproduktion eller et udtræk af ophavsretligt 

beskyttede værker samt den lettere adgang til disse værker, som den digitale teknologi giver 

de europæiske borgere.  

 

Rettighedshavere møder en række ophavsretlige udfordringer på et stadigt foranderligt 

marked, der påvirkes af flydende brugermønstre. Den digitale teknologi bevirker, at 

forretningsmodeller i de kreative og kulturelle sektorer møder de samme udfordringer på 

måde som andre sektorer. Disse udfordringer bliver endnu større, når rettighedshavere også 

står over for vanskeligheder med at udøve deres rettigheder over værkerne. Ændringer i 

ophavsretten kan gøre en forskel, såfremt der er ophavsretlige aspekter indgår i disse 

udfordringer.  

 

Der er tilfælde, hvor de kreative og kulturelle sektorer har reageret på disse udfordringer og 

fundet markedsbaserede løsninger sammen med andre tjenesteydere eller aktører. 

Løsningerne bør være afbalancerede på en måde, der sikrer beskyttelse af rettighedshaverne, 

og som samtidig giver andre aktører mulighed for at distribuere deres værker og sikrer, at 

rettighedshavernes værker når ud til forbrugerne på forskellige måder. En given værdikæde i 

enhver sektor omfatter mange indbyrdes afhængige aktører. Lovgiver bør ikke blande sig i 

kontraktlige forbindelser, men sikre respekt for ophavsretten.  

 

Man kan ikke gå ud fra, at bestemmelser, der er relevante for ophavsretten i analoge 

sammenhænge, også er det i digitale sammenhænge, og at en regel, der fungerer i analoge 

sammenhænge, også vil fungere i digitale. For at ophavsretten kan fungere på det digitale 

indre marked er det nødvendigt, at bestemmelser for den digitale dimension behandles på en 

afbalanceret måde, sådan som det er tilfældet med den nuværende lovgivnings bestemmelser 

for den analoge dimension. Komplementariteten mellem dette direktiv og anden EU-

lovgivning kommer til udtryk i spørgsmålet om undtagelser og indskrænkninger, licensaftaler 

og præcisering af anvendelsen af ophavsret på digitale anvendelser.  

 

Et mere effektivt fungerende digitalt indre marked og en tilsvarende ophavsret på dette 

marked kræver retssikkerhed og større harmonisering af anvendelsen af ophavsretten. 

 

Tekst- og datamining 

 

Tekst- og datamining giver mulighed for læsning og analyse af store mængder digitalt lagrede 

oplysninger med henblik på at opnå ny viden og afdække nye tendenser. Inden der kan 

foretages tekst- og datamining, skal oplysninger være tilgængelige og reproduceres. 

Behandlingen i form af tekst- og datamining kan først finde sted, når oplysningerne er 
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normaliseret. Hvis det antages, at der er lovlig adgang til oplysninger, så udgør normalisering 

en ophavsretligt beskyttet anvendelse, idet der er tale om en reproduktion i form af ændring af 

oplysningernes format eller et udtræk fra en database til et format, der kan behandles. De 

ophavsretligt relevante processer i tekst- og dataminingsteknologi ligger dermed ikke i selve 

miningsprocessen, som blot består i læsning og analysering af digitalt lagrede oplysninger, 

men derimod i adgangen og normaliseringen af oplysninger med henblik på en automatiseret 

analyse.  

 

Adgang til oplysninger, der er ophavsretligt beskyttet, er allerede reguleret i EU’s 

ophavsretlige regelværk. Den ønskede undtagelse er nødvendig for at regulere reproduktion 

og udtræk, der foretages under normaliseringsprocessen. Hvis de, der har lovlig adgang til 

data, normaliserer dataene med henblik på reproduktion eller udtræk, er skaden for udgiverne 

minimal. Men hvis udgivere leverer normaliserede datasæt, kan de kræve kompensation for at 

få dækket omkostningerne ved normaliseringen.  

 

Forskningsorganisationer har ofte svært ved at få adgang til de mange videnskabelige 

udgivelser, der er nødvendige til forskning ved hjælp af tekst- og datamining. 

Forskningsorganisationer har måske ikke adgang til udgivelserne og er derfor ikke i stand til 

at normalisere dataene. For at fremme innovation og forskning er udgivere forpligtet til at 

levere forskningsorganisationer normaliserede datasæt, men de kan søge om kompensation 

for omkostningerne ved normalisering. 

 

Der bør sættes ind over for risikoen for misbrug af datasæt til andre formål. Det er imidlertid 

ofte vigtigt for forskningen, at de underliggende datasæt, som konklusioner bygger på, kan 

verificeres. Medlemsstaterne bør derfor tilvejebringe lagringsfaciliteter for disse datasæt, men 

adgangen bør begrænses til verifikation af forskning. 

 

Anvendelse af værker og andre frembringelser i digital og grænseoverskridende 

undervisning 

 

Uddannelse er en livslang læringsproces. Dette pålægger også virksomheder, der ikke er 

traditionelle skoler, et ansvar for uddannelse. Skoler, universiteter, private organisationer, 

NGO'er og andre strukturer udbyder uddannelsesprogrammer. Anvendelse af ophavsretligt 

beskyttet materiale til anskueliggørelse i undervisningen bør begrænses til egentlige 

uddannelsesaktiviteter, uanset hvem der er uddannelsesudbyder. Medlemsstaterne har 

ordninger for anerkendelse af uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

undervisningsprogrammer. Undtagelsen med hensyn til anskueliggørelse i forbindelse med 

undervisning bør omfatte al formel undervisning i skoler og på universiteter, der er anerkendt 

eller godkendt som uddannelsesinstitutioner. Denne undtagelse bør imidlertid også gælde for 

andre uddannelsesprogrammer, der er godkendt af de nationale myndigheder. Undtagelsen 

gælder for undervisning og ikke for uddannelsesinstitutioner. Det er uforeneligt med målet 

om livslang læring at knytte undtagelsen for undervisning til det sted, hvor undervisningen 

finder sted. Undtagelsen bør derfor knyttes direkte til "undervisning", uanset den strukturelle 

sammenhæng. Undervisning kan defineres som "en uddannelsesmæssig proces, der enten (i) 

finder sted i lokaler, der anvendes af en institution, der er anerkendt eller godkendt af den 

relevante nationale myndighed som uddannelsesinstitution, eller (ii) som led i et 

uddannelsesprogram, der er anerkendt eller godkendt af den relevante nationale myndighed”. 

Anvendelsen af denne undtagelse bør begrænses til deltagerne i undervisningsaktiviteten, dvs. 

elever eller studerende og undervisningspersonale. 
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Når undervisning udbydes på et kommercielt grundlag, kan medlemsstaterne stille krav om 

kompensation for brugen af materialer, selv om det pågældende kursus er godkendt eller 

anerkendt.  

 

Flere medlemsstater har allerede indført en undtagelse eller indskrænkning i forbindelse med 

anskueliggørelsesformål i undervisningen, herunder også strukturer for licensaftaler.  

 

Værker, der ikke længere forhandles 

 

i. Retssikkerhed 

 

Afsnit III, kapitel 1, i forslaget til direktiv vedrører anvendelse af værker, der ikke længere 

forhandles, og sigter mod at styrke kulturarvsinstitutioners rolle og kulturelle formål. Af 

hensyn til retssikkerheden bør den eksisterende terminologi i EU-retten fastholdes. Derfor bør 

definitionen af "kulturarvsinstitutioner" i dette direktiv være den samme som i direktivet om 

forældreløse værker (betragtning 1 og 23, og artikel 1, stk. 1, og artikel 2, litra a)-b)) og i 

Infosoc-direktivet (artikel 5, stk. 2, litra c)). Definitionen af værker, der ikke længere 

forhandles, bør afspejle resultatet af drøftelserne mellem Kommissionen og rettighedshavere. 

Overensstemmelse mellem disse definitioner er nødvendig for retssikkerheden. For klarheds 

skyld bør begge definitioner medtages i artikel 2. 

 

ii. Opfyldelse af det kulturelle formål med kulturarvsinstitutioner 

 

Vi bør bevare værker og andre frembringelser, der opbevares i kulturarvsinstitutioners 

permanente samlinger, og vi bør ligeledes fremme ikke-eksklusive licenser gennem kollektive 

forvaltningsorganisationer med henblik på muliggøre distribution gennem lukkede og sikre 

portaler til kulturelle ikke-kommercielle formål. Vi bør også finde en løsning for værker og 

sektorer, hvor der ikke er adgang til licenser. Det er imidlertid påkrævet med 

sikkerhedsforanstaltninger, herunder indskrænkninger på anvendelsen af lukkede og sikre 

portaler til kulturelle ikke-kommercielle formål. 

 

iii. Ophavsmænd er stadig kernen i forslagene 

 

Ophavsmænd og rettighedshavere bør stå i centrum for forslagene om at lette 

kulturarvsinstitutioners kulturelle opgaver. De bør inddrages, når der skal tages stilling til, om 

de i artikel 7 omhandlede licenser er til rådighed eller ej, og indgå i dialogen med 

interesserede parter i medlemsstaterne.  

 

Ophavsmænd bør have ret til at udelukke deres værker fra den i artikel 7, stk. 1, omtalte licens 

samt fra anvendelsen i artikel 7, stk. 2. Offentliggørelse af licenser og foranstaltninger under 

artikel 7 vil også give ophavsmænd bedre beskyttelse.  

 

Rettigheder i publikationer 

 

Ophavsretlige løsninger bør være målrettede og klart vurderes i forhold til deres 

nødvendighed, formålstjenlighed og forholdsmæssighed. Disse løsninger vedrører ikke kun 

rettighedshavere, men alle aktører, der kommer i berøring med rettighedshaveres ophavsret. 

Udgivere møder udfordringer i forbindelse med digitaliseringen af forretnings- og 
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forbrugsvaner. Digitaliseringen gør det lettere at kopiere og genanvende indhold i 

presseudgivelser. Digitaliseringen forenkler desuden adgangen til nyheder og 

pressemeddelelser ved at give brugerne et reference- eller indekseringssystem til en bred vifte 

af kilder. De to processer bør anerkendes som adskilte.  

 

Brug af digital teknologi til at kopiere og tilegne sig nyheder og presseindhold, der er skabt af 

andre, er klart til uforholdsmæssigt skade for presseudgiveres finansielle interesser. Brug af 

digital teknologi til at gøre det lettere at finde frem til nyheder og pressemeddelelser er 

derimod ikke nødvendigvis til uforholdsmæssig skade for presseudgiveres finansielle 

interesser, og i nogle tilfælde letter disse forbindelses- eller referencesystemer (f.eks. 

hyperlinks) brugernes adgang til onlinenyhedsportaler.  

 

Presseudgivere er afhængige af, at deres afledte rettigheder håndhæves for at kunne beskytte 

de investeringer, der er gjort i deres udgivelser. Der er behov for foranstaltninger for at styrke 

presseudgiveres stilling, men disse foranstaltninger må ikke gribe forstyrrende ind i andre 

sektorer. Presseudgivere gives derfor ret til at anlægge sag i eget navn ved domstole i tilfælde 

af, at rettigheder, som tilkommer ophavsmænd til værker, der er indeholdt i deres udgivelser, 

krænkes, og også til at omfattes af en formodning om, at de repræsenterer de 

rettighedshavere, hvis værker indgår i deres presseudgivelser. Denne foranstaltning er 

nødvendig, passende og forholdsmæssig, idet den styrker de rettigheder, som presseudgivere 

allerede har, og forbedrer deres stilling, når andre gør brug af deres indhold, og således 

fremmer værdien af disse rettigheder.  

 

En mangfoldighed af nyheder og synspunkter og bred adgang hertil er vigtigt for den 

offentlige debat i et moderne demokratisk samfund. Ikkekommerciel deling af nyheder og 

synspunkter er ligeledes nødvendig.  

 

Da denne søgsmålskompetence for presseudgivere er ny, er det ikke hensigtsmæssigt i forhold 

til retfærdighed og retssikkerhed at lade denne rettighed gælde for anvendelser, der har fundet 

sted tidligere. Derimod er det på sin plads at lade denne nye rettighed gælde fra datoen for 

direktivets ikrafttrædelse for anvendelse af værker, der er indeholdt i presseudgivelser, der er 

offentliggjort før direktivets. 

 

Visse anvendelser af beskyttet indhold via onlinetjenester 

 

i. Medtagelse af en henvisning til direktiv 2000/13/EF i artikel 1 

 

Artikel 13 i det foreslåede direktiv gælder for leverandører af informationssamfundstjenester 

og vedrører deres ansvar, når de gennemfører aftaler, der er indgået med rettighedshavere 

vedrørende anvendelsen af ophavsretligt beskyttede værker. Artikel 13 supplerer dermed 

direktivet om elektronisk handel (2000/13/EF). Af hensyn til retslig klarhed og sikkerhed bør 

dette direktiv gøre rede for sammenhængen med direktiv 2000/13/EF, og der tilføjes derfor en 

henvisning til sidstnævnte direktiv i artikel 1, stk. 2. 

 

ii. Klarhed og retssikkerhed i artikel 13 

 

Ansvaret for platforme er allerede fastsat i direktiv 2000/31/EF. Artikel 13 supplerer disse 

regler, da det har til formål at sikre en effektiv gennemførelse af aftaler, der er indgået mellem 

onlinetjenesteleverandører og rettighedshavere om brugen af værker. Lovgivningen bør klart 
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angive, hvilke onlinetjenesteleverandører den finder anvendelse på. Af hensyn til retslig 

klarhed og sikkerhed bør der anvendes samme definition af tjenesteleverandører som i 

direktiv 2000/31/EF.  

 

Aftaler indgået mellem tjenesteleverandører og rettighedshavere kan gennemføres med 

anvendelse af teknologi, men det ophavsretlige regelværk skal respekteres i sin helhed: både 

ophavsretlige rettigheder og undtagelser fra og indskrænkninger af ophavsretten. 

Gennemførelsen af disse foranstaltninger forudsætter, at værker korrekt identificeres som 

rettighedshaverens egne eller som værker, rettighedshaveren har licens til. Mens 

tjenesteleverandører således er ansvarlige for denne teknologi, forbliver rettighedshaverne 

ansvarlige for håndhævelsen af deres rettigheder over værker. 

 

Tjenesteleverandørers gennemførelse og rettighedshaveres håndhævelse af rettigheder hænger 

sammen. Vi har brug for gennemsigtighed for at sikre, at rettighedshavere kan håndhæve 

deres rettigheder, hvilket kræver, at der gives oplysninger om de anvendte tekniske 

foranstaltninger, og hvor nøjagtige de er. 

 

Det er vigtigt præcist at identificere bruger-uploadet indhold, som falder ind under en 

undtagelse fra eller indskrænkning af ophavsretten. Den fortsatte anvendelse af sådanne 

undtagelser og indskrænkninger, hvilket er i offentlighedens interesse, kræver en effektiv 

kommunikation mellem brugere og rettighedshavere.  

 

Hvis disse forpligtelser kun skulle gælde for platforme med store mængder information, ville 

det skabe usikkerhed, da der ikke findes nogen pålidelig måde at definere ”store mængder” 

på, hvortil kommer, at selv nystartede virksomheder kan have behov for store mængder data 

for at kunne deltage i og bidrage til den digitale økonomi. 

 

Aftaler med rimelige vederlag til ophavsmænd og udøvende kunstnere  

 

Værdikæder involverer generelt flere aktører, men alle investeringer eller anvendelse af 

materiale har udgangspunkt i ophavsmænds og udøvende kunstneres kreativitet. Alle aktører 

søger bedre kontraktforhold, men ophavsmænd og udøvende kunstnere møder den største 

udfordring med at opnå et rimeligt vederlag for udnyttelsen af deres værker og fremførelser 

fra dem, som de har givet licens eller overdraget rettigheder til.  

 

Fire foranstaltninger vil kunne skabe et mere solidt grundlag for ophavsmænds og udøvende 

kunstneres arbejde: (i) en erklæring om ophavsmænds og udøvende kunstneres ret til et 

rimeligt vederlag, (ii) øget gennemsigtighed, (iii) kontrakttilpasningsmekanismer og (iv) mere 

tilgængelige klagemuligheder.  

 

Hver af disse foranstaltninger kræver en afbalanceret implementering, således at andre 

rettighedshavere ikke stilles uforholdsmæssigt ugunstigt. Dette er, selv om retten til et 

rimeligt vederlag til ophavsmænd og udøvende kunstnere er fastslået, grunden til, at det med 

andre ændringsforslag tilstræbes at sikre klarhed og retssikkerhed. Ophavsmænd og udøvende 

kunstnere tildeles bedre repræsentation i forbindelse med anerkendelse og håndhævelse af 

ophavsret i artikel 14, 15 og 16 i dette direktiv. 
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR 
MODTAGET INPUT FRA 

 

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. 

Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer i forbindelse med 

udarbejdelsen af udkastet til betænkning: 

Enhed og/eller person 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (International Confederation of Music Publishers) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (International Artist Organisation of Music) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (den finske sammenslutning af musikudgivere) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (European Visual Artists) 

12. VIVENDI Group 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (europæisk sammenslutning af foreninger for ophavsmænd og komponister) 

17. IFFRO (International Federation of Reproductive Rights Organisation) 

18. Federation of European Publishers 

19. Association of Commercial Television (ACT) 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  

23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 
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26. AEPO-ARTIS (Association of Performers‘ Organisation) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interactive Software Federation) 

29. PRS for Music 

30. Conference of European National Librarians  

31. Max Planck Institute 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 

39. Modern Poland Foundation 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (amerikansk medlemsorganisation af IFFRO) 

42. Mozilla 

43. European Publishers Council 

44. European Newspaper Publishers‘ Association 

45. European Magazine Media Association 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC (Den Europæiske Forbrugerorganisation) 

49. LIBER Europe 

50. International Association of STM Publishers 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Frankrigs Faste Repræsentation ved EU 

55. Det franske kultur- og kommunikationsministerium 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 
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58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Luxembourgs erhvervsråd) 

60. RTL Group 

61. European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) 

62. League of European Research Universities (LERU)  

63. Science Europe and the European Universities Association (EUA) 

64. European Writers‘ Council (EWC) 

65. ISFE – Representing the European Videogame Industry 

66. Det Forenede Kongeriges Repræsentation ved EU  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. European Alliance of News Agencies 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 

77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Portugal 

80. AmCham EU 

81. Federation of European Journalists 

82. ZAPA- Union of Audiovisual Authors and Producers 

83. Polish Filmmakers Association  

84. IMPALA 

85. EVA - European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 
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90. European Digital Media Association (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC –Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco –Association of the Internet Industry 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. ZDF German Television 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 

104. Centrum Cyfrowe 

 

 


