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KORT BEGRUNDELSE

I LIBE-udvalgets udkast til udtalelse bliver der fokuseret på direktivets artikel 13 og de 
modsvarende betragtninger. 

LIBE-udvalget har ansvaret for beskyttelse af de grundlæggende frihedsrettigheder samt 
lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, som er anerkendt i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder, og dette udkast til udtalelse afspejler derfor en 
målsætning om at sikre, at eventuelle løsningsforslag, der måtte blive vedtaget i dette retlige 
instrument, kommer til at overholde chartret om grundlæggende rettigheder. 

I udkastet til udtalelse præciseres det, hvilke leverandører af informationssamfundstjenester 
der er omfattet af den pågældende artikel. Leverandører af informationssamfundstjenester, 
som foretager en overføring til offentligheden, og som aktivt og direkte gør det muligt for 
brugerne at uploade værker ved at sikre tilrådighedsstillelse og ved at gøre reklame for værker 
over for offentligheden, bør indgå licensaftaler med rettighedshaverne. De, der leverer en 
tjeneste udelukkende af teknisk, automatisk og passiv karakter, falder uden for rammerne af 
disse bestemmelser. I artikel 13 understreges det endvidere, at tjenesteudbydere, som falder 
ind under de ansvarsfritagelser, der er fastlagt i direktiv 2000/31/EF, også skal være udelukket 
fra anvendelsesområdet.

For at implementere licensaftalerne skal tjenesteudbyderne træffe passende og 
forholdsmæssige foranstaltninger. For at sikre teknologineutralitet og tage hensyn til SMV'ers 
og nyetablerede virksomheders teknologiske kapacitet tales der i udkastet til udtalelse om 
"passende og forholdsmæssige foranstaltninger", eftersom dette er et bredere begreb, der kan 
omfatte teknologier og/eller andre foranstaltninger. Denne indfaldsvinkel garanterer også 
teknologisk neutralitet. De foranstaltninger, der bliver vedtaget, skal overholde de 
grundlæggende rettigheder og artikel 15 i direktiv 2000/31/EF.

I udkastet til udtalelse understreges det, at der er behov for et samarbejde mellem 
tjenesteudbyderne og rettighedshaverne for at implementere licensaftalerne.  Der bliver givet 
nærmere oplysninger om dette samarbejde i udkastet til udtalelse.  Rettighedshaverne skal 
over for leverandørerne af informationssamfundstjenester præcist oplyse, hvilke værker eller 
andre frembringelser de har ophavsrettigheder til. Leverandørerne af 
informationssamfundstjenester skal over for rettighedshaverne oplyse, hvilke foranstaltninger 
der er iværksat, og hvor korrekt de fungerer.

Medlemsstaterne sikrer, at tjenesteudbyderne i samarbejde med rettighedshaverne indfører en 
klageordning for brugere, der hævder at have ret til at anvende beskyttede værker eller 
påberåber sig en undtagelsesbestemmelse for at anvende sådanne værker. Medlemsstaterne 
skal endvidere sikre brugerne adgang til en erstatningsordning.

Det er nødvendigt at sikre, at der tages hensyn til brugernes synspunkter ved fastlæggelsen af 
bedste praksis til implementering af aftalerne, og derfor bør brugerrepræsentanter have 
adgang til at deltage i dialogen med alle interesserede parter. 

ÆNDRINGSFORSLAG
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Retsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

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 direktiv 
2000/31/EF34.

I tilfælde hvor leverandører af 
informationssamfundstjenester tilbyder 
brugerne tjenester til lagring af indhold 
og giver offentligheden adgang til indhold, 
og hvor denne aktivitet udgør en 
overføring til offentligheden og ikke kun 
er af teknisk, automatisk og passiv 
karakter, bør de være forpligtede til at 
indgå licensaftaler med rettighedshaverne 
for så vidt angår ophavsretligt beskyttede 
værker eller andre frembringelser, 
medmindre de er omfattet af 
ansvarsfritagelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF34.

__________________ __________________

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked, (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked, (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

Ændringsforslag 2

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 

udgår
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eller andre frembringelser eller gøre 
reklame for dem, uanset hvilke midler der 
anvendes dertil.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 38 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at være omfattet af ansvarsfritagelsen 
i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF er 
leverandører af 
informationssamfundstjenester, når de 
modtager underretning om eller bliver 
opmærksomme på, at et værk, der er 
omfattet af ophavsret og beslægtede 
rettigheder, bliver anvendt på en ikke-
tilladt måde, forpligtede til at handle 
hurtigt for at fjerne det pågældende 
indhold eller indgå en licensaftale med de 
relevante rettighedshavere på retfærdige 
og rimelige vilkår.  For at undgå forkert 
brug eller misbrug af underretninger og 
indskrænkninger og for at forhindre 
anvendelse af undtagelser fra 
ophavsretslovgivningen samt for at 
beskytte informations- og ytringsfriheden 
bør brugere af 
informationssamfundstjenester have 
adgang til effektive og hurtige 
erstatnings- og klageordninger. 

Begrundelse

Formålet med denne tilføjelse er at medtage en klar og positiv definition af, hvilke 
foranstaltninger leverandører af internetsamfundstjenester forventes at træffe, når de 
modtager underretning om krænkelser af ophavsretten.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 38 – afsnit 3
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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 gør det muligt for brugerne at 
uploade værker ved at sikre 
tilrådighedsstillelse og ved at gøre 
reklame for værker over for 
offentligheden, træffe passende og 
forholdsmæssige foranstaltninger til at 
sikre beskyttelsen af værker og andre 
frembringelser. Sådanne foranstaltninger 
bør respektere Den Europæiske Unions 
charter for grundlæggende rettigheder og
bør ikke pålægge leverandører af 
informationssamfundstjenester en generel 
forpligtelse til at overvåge de 
informationer, som de overfører eller 
lagrer, som omhandlet i artikel 15 i 
direktiv 2000/31/EF.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 38 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejdet mellem leverandører af 
informationssamfundstjenester og 
rettighedshavere er af afgørende 
betydning for gennemførelsen af sådanne 
foranstaltninger. Rettighedshaverne bør 
til leverandørerne af 
informationssamfundstjenester præcist 
oplyse, hvilke værker eller frembringelser 
de hævder at have ophavsrettigheden til. 
Rettighedshavere bør bære ansvaret, i 
tilfælde af at tredjeparter fremsætter krav 
i forbindelse med anvendelsen af værker, 
som de ville have identificeret som deres 
egne ved gennemførelsen af enhver aftale 
indgået med leverandøren af 
informationssamfundstjenester.
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Ændringsforslag 6

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.

udgår

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Afsnit IV – kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Visse anvendelser af beskyttet indhold via 
onlinetjenester

Visse anvendelser af beskyttet indhold 
online
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Leverandører af 
informationssamfundstjenesters anvendelse 
af beskyttet indhold ved at lagre og give 
adgang til store mængder af værker og 
andre frembringelser, som uploades af 
deres brugere

Leverandører af 
informationssamfundstjenesters anvendelse 
af beskyttet indhold ved at lagre og give 
adgang til værker og andre frembringelser

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Leverandører af 
informationssamfundstjenester, som lagrer 
og giver offentlig adgang til store 
mængder af værker og andre 
frembringelser, der uploades af deres 
brugere, træffer i samarbejde med 
rettighedshaverne foranstaltninger til at 
sikre funktionen af de aftaler, der er 
indgået med disse om anvendelsen af 
deres værker eller andre frembringelser, 
eller til at forhindre tilgængeligheden i 
deres tjenester af værker eller andre 
frembringelser, som er blevet identificeret 
af rettighedshaverne via samarbejdet med 
disse tjenesteudbydere. Disse 
foranstaltninger, f.eks. anvendelsen af 
effektive 
indholdsgenkendelsesteknologier, skal
være passende og forholdsmæssige. 
Tjenesteudbyderne sørger for, at 
rettighedshaverne får de nødvendige 
oplysninger om foranstaltningernes 
funktion og implementering, samt, hvor 
det er relevant, tilstrækkelige rapporter 
om genkendelsen og anvendelsen af 
værkerne og de andre frembringelser.

1. Såfremt leverandører af 
informationssamfundstjenester tilbyder 
brugerne tjenester til lagring af indhold 
og giver offentligheden adgang til 
indhold, og såfremt denne aktivitet ikke er 
omfattet af de i direktiv 2000/31/EF 
fastsatte ansvarsfritagelser, skal de træffe 
passende og forholdsmæssige
foranstaltninger til at sikre funktionen af de 
licensaftaler, der er indgået med 
rettighedshaverne. Gennemførelsen af 
disse aftaler skal respektere brugernes 
grundlæggende rettigheder og må ikke 
pålægge leverandører af 
informationssamfundstjenester en generel 
forpligtelse til at overvåge den 
information, de fremsender eller oplagrer, 
jf. artikel 15 i direktiv 2000/31/EF.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Leverandører af 
informationssamfundstjenester og 
rettighedshavere samarbejder som 
omhandlet i stk. 1 med hinanden med 
henblik på at sikre licensaftalernes 
funktion. Rettighedshaverne oplyser til 
leverandørerne af 
informationssamfundstjenester præcist, 
hvilke værker eller andre frembringelser 
de har ophavsrettigheden til. 
Leverandørerne af 
informationssamfundstjenester oplyser 
rettighedshaverne om de anvendte 
foranstaltninger og deres præcise 
funktion og rapporterer, hvor det er 
relevant, regelmæssigt om anvendelsen af 
værker og andre frembringelser.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 
1 omhandlede tjenesteudbydere indfører 
klage- og erstatningsordninger, som skal 
være tilgængelige for brugerne i tilfælde af 
uenighed om anvendelsen af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i 
stk. 1 omhandlede tjenesteudbydere i 
samarbejde med rettighedshaverne
indfører klageordninger, som skal være 
tilgængelige for brugerne i tilfælde af 
uenighed om gennemførelsen af de 
licensaftaler, der er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at brugere 
har adgang til en domstol eller en anden 
kompetent myndighed med henblik på at 
gøre deres brugsrettigheder i henhold til 
en undtagelse eller indskrænkning 
gældende og på at gøre indsigelse mod 
eventuelle restriktive foranstaltninger, 
som er blevet aftalt i medfør af stk. 3.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremmer, hvor det 
er relevant, samarbejdet mellem 
leverandørerne af 
informationssamfundstjenester og 
rettighedshaverne ved hjælp af 
interessentdialoger for at fastlægge den 
bedste praksis, f.eks. i form af passende og 
forholdsmæssige
indholdsgenkendelsesteknologier, under 
hensyntagen til bl.a. tjenesternes karakter, 
teknologiernes tilgængelighed og deres 
effektivitet i lyset af den teknologiske 
udvikling.

3. Medlemsstaterne fremmer, hvor det 
er relevant, samarbejdet mellem 
leverandørerne af 
informationssamfundstjenester, som 
omhandlet i stk. 1, brugerrepræsentanter
og rettighedshaverne, ved hjælp af 
interessentdialoger for at fastlægge den 
bedste praksis til gennemførelsen af stk. 1. 
De foranstaltninger, som træffes, skal 
være passende og forholdsmæssige og bl.a. 
tage hensyn til tjenesternes karakter, 
teknologiernes tilgængelighed og deres 
effektivitet i lyset af den teknologiske 
udvikling.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hyperlinking til et allerede 
offentligt tilgængeligt indhold betragtes 
ikke som overføring til offentligheden af 
kilden til dette indhold, når det 
pågældende hyperlink kun indeholder de 
nødvendige oplysninger til at fastslå eller 
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anmode om kildens indhold.
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