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Forslag til forordning (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1)  For at bidrage til det indre markeds 
funktion er det nødvendigt at øge 
udbredelsen af radio- og tv-programmer 
fra andre medlemsstater til gavn for 
brugere i hele EU ved at lette licenseringen 
af ophavsretten og beslægtede rettigheder 
til værker eller andet beskyttet materiale, 
der er indeholdt i udsendelsen af sådanne 
programmer. Tv- og radioprogrammer er 
afgjort et vigtigt middel til at fremme den 
sproglige og kulturelle diversitet, den 
sociale sammenhæng og adgangen til 
information.

(1)  For at bidrage til det indre markeds 
funktion og især for at øge adgangen til 
information er det nødvendigt at øge 
udbredelsen af nyheder og programmer 
om aktuelle forhold fra andre 
medlemsstater til gavn for brugere i hele 
Unionen ved at lette licenseringen af 
ophavsretten og beslægtede rettigheder til 
værker eller andet beskyttet materiale, der 
er indeholdt i udsendelsen af sådanne 
programmer. Nyhedsudsendelser og 
programmer om aktuelle forhold er 
nemlig vigtige midler til at fremme 
adgangen til information.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2а) Udbydere af audiovisuelle 
medietjenester skal bestræbe sig på at 
sikre, at deres tekniske tjenester gradvist 
bliver gjort tilgængelige for personer med 
syns- eller hørehandicap.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3)  Der er en række forhindringer 
forbundet med udbud af onlinetjenester, 
der er knyttet til radio- og tv-udsendelser, 
samt udbud af retransmissionstjenester og 
dermed den frie cirkulation af tv- og 
radioprogrammer i Unionen. Radio- og 
tv-selskaberne udsender dagligt mange 
timers nyheder samt kulturelle- og 
politiske programmer samt dokumentar- 
eller underholdningsprogrammer. Disse 
programmer indeholder forskellige former 
for indhold såsom audiovisuelle, 
musikalske, litterære eller grafiske 
værker, der er beskyttet af ophavsret 
og/eller beskyttede rettigheder i medfør af 
EU-lovgivningen. Dette resulterer i en 
kompleks proces med at cleare flere 
forskellige rettighedsindehaveres 
rettigheder inden for forskellige kategorier 
af værker og andet beskyttet materiale. 
Disse rettigheder skal ofte cleares inden 
for en begrænset tidsramme, især når der 
forberedes programmer såsom nyheder og 
programmer om den aktuelle situation. 
For at kunne stille deres onlinetjenester til 
rådighed på tværs af grænserne, skal radio- 
og tv-selskaberne have de nødvendige 
rettigheder til værker og andet beskyttet 
materiale i samtlige berørte territorier, og 
dette gør clearingen af rettigheder endnu 
mere kompleks.

(3)  Radio- og tv-selskaberne udsender 
dagligt mange timers nyheder og 
programmer om aktuelle forhold. Disse 
programmer indeholder forskellige former 
for indhold, der er beskyttet af ophavsret 
og/eller beskyttede rettigheder i medfør af 
EU-lovgivningen. Dette resulterer i en 
kompleks proces med at cleare flere 
forskellige rettighedsindehaveres 
rettigheder inden for forskellige kategorier 
af værker og andet beskyttet materiale. For 
nyhedsudsendelser og programmer om 
aktuelle forhold er det nødvendigt at 
cleare disse rettigheder inden for en 
begrænset tidsramme. For at kunne stille 
deres tilknyttede onlinetjenester til 
rådighed på tværs af grænserne, skal radio- 
og tv-selskaberne have de nødvendige 
rettigheder til værker og andet beskyttet 
materiale i samtlige berørte territorier.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4)  Operatører af 
retransmissionstjenester, der normalt 
udbyder adskillige programmer, der 
anvender flere forskellige værker og andet 
beskyttet materiale, som medtages i de 
retransmitterede radio- og tv-programmer, 
har en meget begrænset tidsramme til at 
opnå de nødvendige licenser, og de er 
således også pålagt en tung 
rettighedsclearingsbyrde. 
Rettighedsindehaverne risikerer ligeledes, 
at deres værker og andet materiale bliver 
misbrugt uden tilladelse eller betaling af 
vederlag.

(4)  Operatører, der leverer 
retransmission af radio- eller tv-
programmer, herunder værker eller andet 
beskyttet indhold, udfører en form for 
kommunikation til offentligheden, uanset 
om retransmissionen af radio- eller tv-
programmet foregår med de samme 
tekniske midler eller med andre tekniske 
midler end dem, der blev anvendt til den 
oprindelige udsendelse, og uanset om 
retransmissionen finder sted inden for det 
faktiske eller planlagte modtageområde 
for den oprindelige udsendelse. Eftersom 
operatører af retransmissionstjenester 
normalt udbyder adskillige programmer, 
der anvender flere forskellige værker og 
andet beskyttet materiale, som medtages i 
de retransmitterede radio- og tv-
programmer, har operatører af 
retransmissionstjenester en meget 
begrænset tidsramme til at opnå de 
nødvendige licenser, og de er således også 
pålagt en tung rettighedsclearingsbyrde. 
Producenter, forfattere, ophavsmænd og 
andre rettighedsindehaverne risikerer 
ligeledes, at deres værker og andet 
materiale bliver misbrugt uden tilladelse 
eller betaling af et passende og rimeligt 
vederlag.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I det omfang operatører af 
retransmissionstjenester, der normalt 
udbyder adskillige programmer, anvender 
flere forskellige værker og andet beskyttet 
materiale, som medtages i de 
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retransmitterede radio- eller tv-
programmer, bør de inden for rammerne 
af princippet om kontraktfrihed have 
mulighed for at opnå de nødvendige 
licenser og dermed garantere 
rettighedsindehaverne et rimeligt 
vederlag, så de fortsat kan tilbyde et bredt 
og varieret indhold. En sådan mulighed 
ville også være i forbrugerens interesse.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5)  Retten til værker og andet beskyttet 
materiale harmoniseres bl.a. ved hjælp af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF14 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/115/EF15.

(5)  Retten til værker og andet beskyttet 
materiale harmoniseres bl.a. ved hjælp af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF14 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/115/EF15, hvilket 
navnligt tjener til at sikre et højt 
beskyttelsesniveau for 
rettighedsindehaverne.

_________________ _________________
14 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. 10-19).

14 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. 10-19).

15 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. 
28-35).

15 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. 28-35).
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7)  Derfor bør det grænseoverskridende 
udbud af onlinetjenester, der er knyttet til 
udsendelser, og retransmissioner af radio- 
og tv-programmer fra andre medlemsstater 
fremmes ved at tilpasse den retlige ramme 
om udøvelse af ophavsretten og de 
beslægtede rettigheder, der er relevante for 
disse aktiviteter.

(7)  Derfor bør det grænseoverskridende 
udbud af onlinetjenester, der er knyttet til 
nyhedsudsendelser og programmer om 
aktuelle forhold, og retransmissioner af 
radio- og tv-programmer fra andre 
medlemsstater fremmes ved at tilpasse den 
retlige ramme om udøvelse af ophavsretten 
og de beslægtede rettigheder, der er 
relevante for disse aktiviteter. Eftersom 
tilpasningen af de retlige rammer kan 
medføre begrænsninger i udøvelsen af 
eksklusive rettigheder, bør den kun gælde 
i visse specielle tilfælde, der ikke strider 
mod den normale udnyttelse af værket 
eller andet beskyttet materiale og ikke i 
urimelig grad skader 
rettighedsindehaverens legitime 
interesser. I betragtning af 
territorialprincippets betydning for 
finansieringen og produktionen af 
kreativt indhold og navnlig audiovisuelle 
værker, bør enhver lovgivningsmæssig 
indgriben nødvendigvis være yderst 
begrænset og snæver og være i 
overensstemmelse med Unionens 
principper om nødvendighed og 
proportionalitet.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8)  De tilknyttede tjenester, der er 
omfattet af denne forordning, er de 
tjenester, som udbydes af radio- og tv-
selskaberne, og som har et klart, 
underordnet forhold til udsendelsen. De 
omfatter tjenester, der giver adgang til tv- 
og radioprogrammer på lineær vis 

(8)  De tilknyttede tjenester, der er 
omfattet af denne forordning, er de 
tjenester, som udbydes af radio- og tv-
selskaberne, og som har et klart, 
underordnet forhold til udsendelsen. De 
omfatter tjenester, der giver adgang til 
nyhedsudsendelser og programmer om 
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samtidig med udsendelsen og tjenester, der 
inden for en given tidsperiode efter 
udsendelsen giver adgang til tv- og 
radioprogrammer, der tidligere er blevet 
udsendt af selskabet (såkaldte catch-up-
tjenester). Desuden omfatter tilknyttede 
onlinetjenester tjenester, som giver 
adgang til materiale, der beriger eller på 
anden måde udvider tv- og 
radioprogrammer, som selskabet har 
udsendt, bl.a. ved at foretage forudgående 
gennemgang, udvidelse, supplering eller 
efterfølgende gennemgang af indholdet af 
det relevante program. Udbuddet af 
adgang til individuelle værker og andet 
beskyttet materiale, der er blevet 
indarbejdet i et tv- eller radioprogram, bør 
ikke anses for at være en tilknyttet 
onlinetjeneste. Tilsvarende falder adgang 
til værker eller andet beskyttet materiale, 
der udbydes uafhængigt af en udsendelse, 
såsom tjenester, der giver adgang til 
uafhængige musikalske eller audiovisuelle 
værker, musikalbums eller videoer, ikke 
ind under definitionen af en tilknyttet 
tjeneste.

aktuelle forhold på strengt lineær vis 
samtidig med udsendelsen og tjenester, der 
inden for en given tidsperiode efter 
udsendelsen giver adgang til 
nyhedsudsendelser og programmer om 
aktuelle forhold, der tidligere er blevet 
udsendt af selskabet (såkaldte catch-up-
tjenester). Udbuddet af adgang til 
individuelle værker og andet beskyttet 
materiale, der er blevet indarbejdet i et 
radio eller tv-program, bør ikke anses for 
at være en tilknyttet onlinetjeneste. 
Tilsvarende falder adgang til værker eller 
andet beskyttet materiale, der udbydes 
uafhængigt af en udsendelse, såsom 
tjenester, der giver adgang til uafhængige 
musikalske eller audiovisuelle værker, 
musikalbums eller videoer, ikke ind under 
definitionen af en tilknyttet tjeneste.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9)  For at lette clearingen af rettigheder 
i forbindelse med udbuddet af tilknyttede 
onlinetjenester på tværs af grænserne er det 
nødvendigt at fastsætte princippet om 
oprindelseslandet for så vidt angår 
udøvelse af ophavsret og beslægtede 
rettigheder, som er relevante for de 
handlinger, der udspiller sig i forbindelse 
med udbud af, adgang til eller anvendelse 
af en tilknyttet onlinetjeneste. Dette 
princip om oprindelseslandet bør kun 
gælde for forholdet mellem 
rettighedsindehavere (eller enheder, der 
repræsenterer rettighedsindehaverne, 

(9)  For at lette clearingen af rettigheder, 
som gør det muligt for radio- og tv-
selskaber at udbyde tilknyttede 
onlinetjenester udelukkende med relation 
til nyhedsudsendelser og programmer om 
aktuelle forhold på tværs af grænserne, er 
det nødvendigt at fastsætte princippet om 
oprindelseslandet for så vidt angår 
udøvelse af ophavsret og beslægtede 
rettigheder, som er relevante for de 
handlinger, der udspiller sig i forbindelse 
med udbud af, adgang til eller anvendelse 
af sådanne tilknyttede onlinetjenester. 
Dette princip om oprindelseslandet bør kun 
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såsom kollektive 
forvaltningsorganisationer) og radio- og tv-
selskaber og udelukkende med henblik på 
at udbyde adgangen til eller anvendelsen af 
en tilknyttet onlinetjeneste. Princippet om 
oprindelseslandet bør ikke gælde for nogen 
form for efterfølgende kommunikation til 
offentligheden eller reproduktion af 
indhold, der er beskyttet af ophavsretten 
eller beslægtede rettigheder, og som er 
indeholdt i den tilknyttede onlinetjeneste.

gælde for forholdet mellem 
rettighedsindehavere (eller enheder, der 
repræsenterer rettighedsindehaverne, 
såsom kollektive 
forvaltningsorganisationer) og radio- og tv-
selskaber og udelukkende med henblik på 
at udbyde adgangen til eller anvendelsen af 
tilknyttede onlinetjenester med relation til 
nyhedsudsendelser og programmer om 
aktuelle forhold. Princippet om 
oprindelseslandet bør ikke gælde for nogen 
form for efterfølgende kommunikation til 
offentligheden eller reproduktion af 
indhold, der er beskyttet af ophavsretten 
eller beslægtede rettigheder, og som er 
indeholdt i den tilknyttede onlinetjeneste.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det i forordningen fastsatte 
oprindelseslandsprincip bør ikke gælde 
for tilknyttede onlinetjenester, som 
primært eller udelukkende er rettet mod 
en anden medlemsstat end den 
medlemsstat, hvor radio- og tv-selskabet 
har sit hovedforretningssted. En sådan 
tjeneste, som primært eller udelukkende 
er rettet mod en bestemt medlemsstat, er 
en tjeneste, hvis programmer er klart 
rettet mod befolkningen i en anden 
medlemsstat end den, hvor radio- og tv-
selskabet har sit hovedforretningssted, og 
hvis publikum helt klart er begrænset til 
befolkningen i den pågældende 
medlemsstat, og i forbindelse med hvilken 
det er usandsynligt, at der findes lyttere 
eller seere uden for den medlemsstat, som 
programmerne er rettet mod. Elementer 
til fastlæggelse af målgruppen er blandt 
andet sprog, herunder underteksternes 
sprog, reklamer, eftersynkronisering, 
målgruppe for markedsføring af radio- og 
tv-tjenesten og/eller programfladens 
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lokale karakter.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10)  Eftersom udbuddet af, adgangen til 
eller anvendelsen af en tilknyttet 
onlinetjeneste skal anses for at finde sted 
udelukkende i den medlemsstat, hvor 
radio- eller tv-selskabet har sit 
hovedforretningssted, mens den tilknyttede 
onlinetjeneste faktisk kan udbydes på tværs 
af grænserne til andre medlemsstater, er det 
nødvendigt at sikre, at parterne, når 
rettighederne skal erhverves, ved beregning 
af vederlaget tager højde for alle aspekter 
af den tilknyttede tjeneste såsom publikum, 
herunder publikum i den medlemsstat, hvor 
selskabet har sit hovedforretningssted, og i 
andre medlemsstater, hvor den tilknyttede 
onlinetjeneste tilgås og anvendes, samt 
sprogudgaven.

(10)  Eftersom udbuddet af, adgangen til 
eller anvendelsen af en tilknyttet 
onlinetjeneste til nyhedsudsendelser og 
programmer om aktuelle forhold skal 
anses for at finde sted udelukkende i den 
medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet 
har sit hovedforretningssted, mens den 
tilknyttede onlinetjeneste faktisk kan 
udbydes på tværs af grænserne til andre 
medlemsstater, er det nødvendigt at sikre, 
at parterne, når rettighederne skal 
erhverves, ved beregning af vederlaget 
bruger objektive kriterier og tager højde 
for alle aspekter af den tilknyttede tjeneste 
såsom varigheden af tilgængeligheden 
online, publikum, herunder publikum i den 
medlemsstat, hvor selskabet har sit 
hovedforretningssted, og i andre 
medlemsstater, hvor den tilknyttede 
onlinetjeneste tilgås og anvendes, samt alle 
tilgængelige sprogversioner. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11)  Ved hjælp af princippet om 
kontraktfrihed vil det være muligt fortsat at 
begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der 
berøres af princippet om oprindelseslandet, 
der fastsættes i denne forordning, navnlig 
med hensyn til visse tekniske 
transmissionsmidler eller visse 
sprogversioner, for så vidt at denne 
begrænsning af udnyttelsen er i 

(11)  Der skal mindes om, at ved hjælp af 
princippet om kontraktfrihed og for at 
støtte de nuværende licensmodeller såsom 
eksklusive territoriale licensmodeller, der 
muliggør finansieringsmekanismer, som 
er afgørende for audiovisuel produktion, 
optimal distribution og fremme af kulturel 
mangfoldighed, er det nødvendigt fortsat 
at begrænse udnyttelsen af de rettigheder, 



PE635.476/ 9

DA

overensstemmelse med EU-lovgivningen. der berøres af princippet om 
oprindelseslandet, der fastsættes i denne 
forordning, for så vidt at denne 
begrænsning af udnyttelsen er i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning og EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Denne forordning har ikke til 
hensigt at tilskynde til forumshopping. 
Princippet om oprindelseslandet bør ikke 
finde anvendelse på onlinetjenester, som 
hovedsagelig eller udelukkende er rettet 
mod et andet publikum end publikum i 
den medlemsstat, hvor radio- og tv-
selskabet har sit hovedforretningssted, 
med henblik på at begrænse en praksis, 
hvorved et radio- eller tv-selskab forsøger 
at etablere sig i en anden medlemsstat for 
at undgå ufordelagtige finansielle 
forpligtelser eller for at få gavn af mere 
fordelagtige licensaftaler i sammenligning 
med den medlemsstat, hvor selskabet har 
sit hovedforretningssted. Med henblik på 
at vurdere, om en onlinetjeneste er rettet 
mod et publikum uden for sin egen 
medlemsstat, bør der tages hensyn til 
tjenestens egenskaber og sprogversioner.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) På grundlag af princippet om 
kontraktfrihed og for ikke i urimelig grad 
at skade de eksisterende licensmodeller 
såsom eksklusive territoriale licenser 
begrænses grænseoverskridende 
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retransmission fra en anden eller til en 
anden medlemsstat til retransmission af 
kabel- eller IPTV-lignende tjenester inden 
for kontrollerede miljøer.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) I overensstemmelse med princippet 
om kontraktfrihed forhindrer denne 
forordning ikke eksisterende 
licensmodeller såsom territoriale licenser 
og berører ikke de eksisterende nationale 
aftaleretlige regler om ophavsret 
vedrørende et passende vederlag eller 
eksisterende kollektive 
forvaltningsløsninger vedrørende 
retransmission i en medlemsstat.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12)  Operatører af 
retransmissionstjenester, der udbydes via 
satellit, jordbaserede net, lukkede ip-
baserede net, mobile og lignende net, 
udbyder tjenester svarende til dem, der 
udbydes af operatører af 
kabelretransmissionstjenester, når de 
simultant, i uændret og uforkortet form og 
med henblik på offentlighedens modtagelse 
retransmitterer en oprindelig transmission 
af radio- og tv-programmer fra en anden 
medlemsstat i tilfælde, hvor denne 
transmission er trådbunden eller trådløs via 
satellit, men ikke online, og beregnet til 
offentlighedens modtagelse. De bør derfor 
være omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde og få gavn af den 

(12)  Operatører af 
retransmissionstjenester, der udbydes via 
satellit, digitale jordbaserede net eller 
kabel- eller IPTV-lignende tjenester inden 
for kontrollerede miljøer, der udbyder 
tjenester svarende til dem, der udbydes af 
operatører af kabelretransmissionstjenester, 
når de simultant, i uændret og uforkortet 
form og med henblik på offentlighedens 
modtagelse retransmitterer en oprindelig 
transmission af radio- og tv-programmer 
fra en anden medlemsstat i tilfælde, hvor 
denne transmission er trådbunden eller 
trådløs, herunder via satellit, men ikke 
online, og beregnet til offentlighedens 
modtagelse. De bør derfor være omfattet af 
denne forordnings anvendelsesområde og 



PE635.476/ 11

DA

mekanisme, der indfører obligatorisk 
kollektiv forvaltning af rettigheder. 
Retransmissionstjenester, der udbydes på 
det åbne internet, bør udelukkes fra denne 
forordnings anvendelsesområde, eftersom 
disse tjenester har andre egenskaber. De er 
ikke forbundet til nogen bestemt 
infrastruktur, og deres muligheder for at 
sikre et kontrolleret miljø er begrænsede 
sammenlignet med f.eks. kabel eller 
lukkede ip-baserede net.

få gavn af den mekanisme, der indfører 
obligatorisk kollektiv forvaltning af 
rettigheder. Retransmissionstjenester, der 
udbydes på det åbne internet, men ikke 
gennem kabel- eller IPTV-lignende 
tjenester inden for kontrollerede miljøer, 
bør udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, eftersom disse 
tjenester har andre egenskaber. De er ikke 
forbundet til nogen bestemt infrastruktur, 
og deres muligheder for at sikre et 
kontrolleret miljø er begrænsede 
sammenlignet med f.eks. kabel eller 
lukkede ip-baserede net.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13)  For at skabe retssikkerhed for 
operatører af retransmissionstjenester, der 
udbydes via satellit, digitale jordbaserede 
net, lukkede ip-baserede net, mobile eller 
lignende net og for at udligne forskellene i 
national lovgivning for så vidt angår disse 
retransmissionstjenester, bør der gælde 
regler, der ligner dem, som gælder for 
kabelretransmission som defineret i 
direktiv 93/83/EØF. Reglerne i dette 
direktiv indeholder forpligtelsen at udøve 
rettigheden til at give eller nægte en 
retransmissionstjenesteoperatør tilladelse 
ved hjælp af en kollektiv 
forvaltningsorganisation. Dette berører 
ikke direktiv 2014/26/EU, og navnlig ikke 
dets bestemmelser om 
rettighedsindehavernes rettigheder med 
hensyn til valget af kollektiv 
forvaltningsorganisation.

(13)  For at skabe retssikkerhed for 
operatører af retransmissionstjenester, der 
udbydes via satellit, digitale jordbaserede 
net, kabel- eller IPTV-lignende tjenester 
inden for kontrollerede miljøer og for at 
udligne forskellene i national lovgivning 
for så vidt angår disse 
retransmissionstjenester, bør der gælde 
regler, der ligner dem, som gælder for 
kabelretransmission som defineret i 
direktiv 93/83/EØF. Reglerne i dette 
direktiv indeholder forpligtelsen at udøve 
rettigheden til at give eller nægte en 
retransmissionstjenesteoperatør tilladelse 
ved hjælp af en kollektiv 
forvaltningsorganisation. Dette berører 
ikke direktiv 2014/26/EU, og navnlig ikke 
dets bestemmelser om 
rettighedsindehavernes rettigheder med 
hensyn til valget af kollektiv 
forvaltningsorganisation. Retten til at 
nægte tilladelse bibeholdes dog som 
sådan, men måden, hvorpå denne ret 
udøves, bør reguleres i et vist omfang. Det 
indebærer ligeledes, at det altid er muligt 
at beslutte, om retten til retransmission 
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skal gives eller ej. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Kollektive 
forvaltningsorganisationer bør have 
mulighed for at anvende de bestemmelser 
om udøvelse af retten til retransmission, 
der er fastsat i denne forordning, gennem 
en udvidelse af en kollektiv aftale med en 
operatør af en retransmissionstjeneste til 
også at omfatte rettigheder tilhørende 
rettighedsindehavere, som ikke er 
repræsenteret af organisationen, når et 
sådant system er fastsat i medfør af 
national lov. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Radio- og tv-selskaber, der 
transmitterer deres programbærende 
signaler ved hjælp af en proces med 
direkte input til distributører, der ifølge 
Bernerkonventionen er tredjeparter i 
forhold til radio- og tv-selskabet, med 
henblik på offentlighedens modtagelse, 
bør i fællesskab med deres distributører 
hæfte for de enkelte og udelelige 
handlinger i form af kommunikation til 
offentligheden og tilrådighedsstillelse, 
jf. definitionen i artikel 3 i 
direktiv 2001/29/EF, som de foretager 
sammen. De pågældende radio- og tv-
selskaber og distributører bør derfor opnå 
tilladelse fra de berørte 
rettighedsindehavere for så vidt angår 
deres respektive deltagelse i sådanne 
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handlinger.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Den undtagelse, der er fastlagt i 
denne forordning med hensyn til 
rettigheder til retransmission, der udøves 
af radio- og tv-selskaber for så vidt angår 
deres egne udsendelser, bør ikke 
begrænse rettighedsindehavernes 
mulighed for at overføre deres rettigheder 
til en kollektiv forvaltningsorganisation 
og derved få direkte andel i det vederlag, 
der betales af operatøren af en 
retransmissionstjeneste.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15)  For at forebygge omgåelse af 
anvendelsen af princippet om 
oprindelseslandet ved hjælp af forlængelse 
af eksisterende aftaler om udøvelse af 
ophavsret og beslægtede rettigheder, der er 
relevante for udbuddet af en tilknyttet 
onlinetjeneste, er det nødvendigt også at 
anvende princippet om oprindelseslandet i 
eksisterende aftaler, dog med en 
overgangsperiode.

(15)  For at forebygge omgåelse af 
anvendelsen af princippet om 
oprindelseslandet, der finder anvendelse 
på nyhedsudsendelser og programmer om 
aktuelle forhold, ved hjælp af forlængelse 
af eksisterende aftaler om udøvelse af 
ophavsret og beslægtede rettigheder, der er 
relevante for udbuddet af en tilknyttet 
onlinetjeneste samt adgang til og brug af 
en tilknyttet onlinetjeneste, er det 
nødvendigt også at anvende dette princip i 
eksisterende aftaler, dog med en 
overgangsperiode.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Radio- og tv-selskaber, der 
transmitterer deres programbærende 
signaler ved hjælp af en proces med 
direkte input til distributører med henblik 
på offentlighedens modtagelse heraf, bør 
hæfte i fællesskab med disse distributører 
for de enkelte og udelelige handlinger i 
form af kommunikation til offentligheden 
og tilrådighedsstillelse, jf. definitionen i 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EF, som de 
foretager sammen. De pågældende radio- 
og tv-selskaber og distributører bør derfor 
opnå separat tilladelse fra de berørte 
rettighedsindehavere for så vidt angår 
deres respektive deltagelse i sådanne 
handlinger.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16)  I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder 
anerkender. Mens der kan forekomme 
indgreb i rettighedsindehavernes 
rettigheder for så vidt at den obligatoriske 
kollektive forvaltning er nødvendig for at 
udøve retten til at kommunikere med 
offentligheden om retransmissionstjenester, 
er det nødvendigt på målrettet vis at 
foreskrive en sådan betingelse for visse 
tjenester og for at tillade bedre 
grænseoverskridende udbredelse af tv- og 
radioprogrammer ved at lette clearingen 
af disse rettigheder.

(16)  I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder 
anerkender. Mens der sker indgreb i 
rettighedsindehavernes rettigheder, for så 
vidt at den obligatoriske kollektive 
forvaltning finder sted for at udøve retten 
til at kommunikere med offentligheden 
med hensyn til retransmissionstjenester, er 
det nødvendigt på målrettet vis at 
foreskrive en sådan betingelse for 
specifikke tjenester og begrænse den til 
tjenester, der svarer til 
kabelretransmissioner og 
satellitudsendelser og finder sted inden 
for kontrollerede miljøer.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18)  Forordningen bør revideres, når den 
har været i kraft i en vis periode, bl.a. med 
henblik på at vurdere i hvilken grad det 
grænseoverskridende udbud af tilknyttede 
onlinetjenester er blevet øget til gavn for de 
europæiske forbrugere og hermed til gavn 
for forbedret kulturel mangfoldighed i 
Unionen.

(18)  I overensstemmelse med 
principperne om bedre lovgivning bør 
forordningen revideres, når den har været i 
kraft i en vis periode, med henblik på at 
vurdere dens virkninger, herunder dens 
bestemmelser om direkte input, for de 
europæiske kreative industrier, for 
finansieringen af europæiske 
audiovisuelle værker og for 
rettighedsindehaverne. Desuden bør der i 
revisionen tages hensyn til, i hvilken grad 
det grænseoverskridende udbud af 
tilknyttede onlinetjenester og 
investeringsniveauet i nyt indhold er 
blevet øget til gavn for de europæiske 
forbrugere og virksomheder og hermed til 
gavn for forbedret kulturel mangfoldighed i 
Unionen.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19)  Eftersom målet med denne 
forordning, nemlig at fremme det 
grænseoverskridende udbud af tilknyttede 
onlinetjenester og fremme retransmissioner 
af radio- og tv-programmer i andre 
medlemsstater, ikke kan nås i tilstrækkelig 
grad af medlemsstaterne, og derfor - på 
grund af målets omfang og indvirkning 
kan bedre nås på EU-plan, kan EU vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 

(19)  Målet for denne forordning, nemlig 
at fremme det grænseoverskridende udbud 
af tilknyttede onlinetjenester til 
nyhedsudsendelser og programmer om 
aktuelle forhold og fremme 
retransmissioner af radio- og tv-
programmer i andre medlemsstater, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, og kan derfor på grund 
af målets omfang og virkninger i visse 
tilfælde bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
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Hvad angår det grænseoverskridende 
udbud af tilknyttede onlinetjenester, 
opstiller forordningen 
igangsætningsmekanismer med henblik på 
at lette clearingen af ophavsretten og 
beslægtede rettigheder. Denne forordning 
forpligter ikke radio- og tv-selskaberne til 
at udbyde sådanne grænseoverskridende 
tjenester. Denne forordning forpligter 
heller ikke retransmissionsoperatørerne til 
at inddrage tv- eller radioprogrammer fra 
andre medlemsstater i deres tjenester. 
Denne forordning vedrører udelukkende 
udøvelsen af visse 
retransmissionsrettigheder for så vidt dette 
er nødvendigt for at forenkle licenseringen 
af ophavsretten og beslægtede rettigheder i 
unionen —

artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 
Hvad angår radio- og tv-selskabernes 
grænseoverskridende udbud af visse 
tilknyttede onlinetjenester, opstiller 
forordningen igangsætningsmekanismer 
med henblik på at lette clearingen af 
ophavsretten og beslægtede rettigheder. 
Denne forordning forpligter heller ikke 
retransmissionsoperatørerne til at inddrage 
radio- eller tv-programmer fra andre 
medlemsstater i deres tjenester. Denne 
forordning vedrører udelukkende 
udøvelsen af visse 
retransmissionsrettigheder for så vidt dette 
er nødvendigt for at forenkle licenseringen 
af ophavsretten og beslægtede rettigheder i 
unionen —

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Retransmission af radio- og tv-
programmer fra andre medlemsstater er 
en handling, som er undergivet ophavsret 
og i visse tilfælde beslægtede rettigheder. 
Onlinetjenester bør derfor for hver enkelt 
del af det retransmitterede program 
indhente tilladelse fra samtlige 
rettighedsindehavere. I henhold til denne 
forordning bør disse tilladelser gives 
gennem aftaler, medmindre der 
midlertidigt er gjort undtagelser for 
eksisterende lovbestemte licensordninger.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1
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Genstand
1. Ved denne forordning fastsættes der 
retlige mekanismer med henblik at lette 
clearingen af ophavsretten og beslægtede 
rettigheder, der er relevante for 
grænseoverskridende udbud af tilknyttede 
onlinetjenester, og med henblik på at lette 
digital retransmission i et lukket miljø.
2. Disse retlige mekanismer omfatter 
etablering af princippet om 
oprindelseslandet for så vidt angår 
udøvelse af disse rettigheder. De retlige 
mekanismer indeholder ligeledes 
bestemmelser om obligatorisk kollektiv 
forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder, der er relevante for 
retransmission, bestemmelser om retlige 
formodninger om de kollektive 
forvaltningsorganisationers 
repræsentation samt bestemmelser om 
radio- og tv-selskabernes udøvelse af 
retten til retransmission.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "retransmission": enhver form for 
simultan, uændret og uforkortet 
retransmission af en oprindelig udsendelse 
af tv- og radioprogrammer, der er beregnet 
til modtagelse af offentligheden, fra en 
anden medlemsstat (ud over 
kabelretransmissioner som defineret i 
direktiv 93/83/EØF og retransmissioner, 
der udbydes ved hjælp af en 
internettjeneste som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2015/2120), som er beregnet til modtagelse 
af offentligheden og som er trådbunden 
eller trådløs, som udsendes via satellit, men 
ikke online, forudsat at denne 
retransmission foretages af en anden part 
end det radio- eller tv-selskab, der stod bag 
den oprindelige udsendelse, eller som 

b) "retransmission": enhver form for 
simultan, uændret og uforkortet 
retransmission af en oprindelig udsendelse 
af radio og tv-programmer, der er beregnet 
til modtagelse af offentligheden, fra en 
anden medlemsstat, ud over 
kabelretransmissioner som defineret i 
direktiv 93/83/EØF, begrænset til kabel- 
eller IPTV-lignende tjenester, som er 
beregnet til modtagelse af offentligheden 
og som er trådbunden eller trådløs, som 
udsendes via satellit, men ikke online, 
forudsat at denne retransmission foretages 
af en anden part end det radio- eller tv-
selskab, der stod bag den oprindelige 
udsendelse, eller som kontrollerede eller 
havde ansvar for, at en sådan transmission 
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kontrollerede eller havde ansvar for, at en 
sådan transmission blev udført. 

blev udført.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "direkte input": en proces i to eller 
flere trin, hvor radio- og tv-selskaber 
transmitterer deres programbærende 
signaler til distributører, der ifølge 
Bernerkonventionen er tredjeparter i 
forhold til disse radio- og tv-selskaber, 
med henblik på offentlighedens 
modtagelse via en privat "punkt til 
punkt"-linje – trådbunden eller trådløst, 
herunder via satellit – således at de 
programbærende signaler ikke kan 
modtages af den brede offentlighed under 
transmissionen. Distributørerne tilbyder 
derefter disse programmer til 
offentligheden simultant, i uændret og 
uforkortet form og med henblik på 
modtagelse via kabelnet, 
mikrobølgesystemer, jordbaserede net, IP-
baserede net, mobile og lignende net.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) "kontrollerede miljøer": 
udelukkende defineret som kabel-lignende 
tjenester eller IPTV-lignende tjenester 
med en beskyttet og begrænset adgang, 
hvor en retransmissionstjenesteoperatør 
leverer en på alle stadier krypteret 
retransmissionstjeneste til de brugere, der 
ifølge aftale har adgang hertil.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2

Anvendelse af princippet om 
oprindelseslandet i forbindelse med 
tilknyttede onlinetjenester

Anvendelse af princippet om 
oprindelseslandet i forbindelse med 
tilknyttede onlinetjenester til 
nyhedsudsendelser og programmer om 
aktuelle forhold

1) Handlinger i form af kommunikation 
til offentligheden og tilrådighedsstillelse i 
tilfælde, hvor et radio- eller tv-selskab 
udbyder en tilknyttet onlinetjeneste eller 
har kontrol med eller ansvar herfor, samt 
handlinger i form af reproduktion, som er 
nødvendige for udbud af, adgang til eller 
anvendelse af en tilknyttet onlinetjeneste, 
skal, med henblik på udøvelse af 
ophavsretten og beslægtede rettigheder, 
der er relevante for disse handlinger, anses 
for udelukkende at finde sted i den 
medlemsstat, hvor radio- eller tv-selskabet 
har sit hovedforretningssted.

1) Handlinger i form af kommunikation 
til offentligheden og tilrådighedsstillelse i 
tilfælde, hvor et radio- eller tv-selskab 
udbyder en tilknyttet onlinetjeneste til 
nyhedsudsendelser og programmer om 
aktuelle forhold eller har kontrol med eller 
ansvar herfor, samt handlinger i form af 
reproduktion af sådanne 
nyhedsudsendelser og programmer om 
aktuelle forhold, som er nødvendige for 
udbud af, adgang til eller anvendelse af en 
sådan tilknyttet onlinetjeneste, med 
henblik på opnåelse og udøvelse af den 
opnåede ophavsret og beslægtede 
rettigheder, der er relevante for disse 
handlinger, anses for udelukkende at finde 
sted i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-
selskabet har sit hovedforretningssted.

2) Når der fastsættes vederlag for de 
rettigheder, der er underlagt princippet om 
oprindelseslandet som fastsat i stk. 1, tager 
parterne hensyn til samtlige aspekter af den 
tilknyttede onlinetjeneste, såsom den 
tilknyttede onlinetjenestes egenskaber og 
publikum samt sprogversionen.

2) Når der fastsættes vederlag for de 
rettigheder, der er underlagt princippet om 
oprindelseslandet som fastsat i stk. 1, tager 
parterne hensyn til samtlige aspekter af den 
tilknyttede onlinetjeneste såsom den 
tilknyttede onlinetjenestes egenskaber, 
herunder varigheden af dens 
tilgængelighed online, publikum samt alle 
tilgængelige sprogversioner.

2a) Stk. 2 berører ikke parternes frihed 
til at indgå aftale om specifikke metoder 
eller kriterier til beregning af vederlag for 
de rettigheder, der er underlagt princippet 
om oprindelseslandet, f.eks. baseret på de 
af onlinetjenesten genererede indtægter 
for radio- og tv-selskabet.
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2b) Stk. 1 og 2 berører ikke 
principperne om territorial udnyttelse af 
rettigheder og om kontraktfrihed under 
ophavsret, og de berører heller ikke nogen 
af de i direktiv 2001/29/EF hjemlede 
rettigheder. I henhold hertil er parterne 
berettigede til at fortsætte med at aftale, at 
der skal indføres begrænsninger i 
udnyttelsen af rettighederne som 
omhandlet i stk. 1, forudsat at disse 
begrænsninger er i overensstemmelse med 
EU-retten og lovgivningen i 
medlemsstaterne.
2c) Retransmission af en oprindelig 
udsendelse af radio- og tv-programmer 
fra en medlemsstat til andre 
medlemsstater gennem en tilknyttet 
onlinetjeneste, som defineret i 
nærværende forordning, skal ske under 
overholdelse af gældende 
ophavsrettigheder, beslægtede rettigheder 
og rettigheder til andre frembringelser og 
på grundlag af kollektive eller individuelle 
kontraktmæssige aftaler mellem 
indehavere af ophavsret, beslægtede 
rettigheder og rettigheder til andre 
frembringelser og 
retransmissionstjenesteoperatører.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 3

Udøvelse af rettigheder i forbindelse med 
retransmission, der udføres af andre 
rettighedsindehavere end radio- og tv-
selskaber

Udøvelse af rettigheder i forbindelse med 
anden retransmission end 
kabelretransmission, der udføres af andre 
rettighedsindehavere end radio- og tv-
selskaber

-1) Retten til retransmission er en 
eneret og skal godkendes af indehaverne 
af ophavsretten og beslægtede rettigheder.

1) Rettighedsindehavere af ophavsret 
eller beslægtede rettigheder ud over radio- 

1) Rettighedsindehavere af ophavsret 
eller beslægtede rettigheder ud over radio- 
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og tv-selskaber udøver udelukkende deres 
rettighed til at give eller nægte tilladelse til 
retransmission gennem en kollektiv 
forvaltningsorganisation.

og tv-selskaber udøver udelukkende deres 
rettighed til at give adgang til 
retransmissionstjenester inden for 
kontrollerede miljøer gennem en kollektiv 
forvaltningsorganisation.

2) I tilfælde, hvor en 
rettighedsindehaver ikke har overført 
forvaltningen af en rettighed til en 
kollektiv forvaltningsorganisation, skal 
den kollektive forvaltningsorganisation, 
der forvalter rettighederne for samme 
kategori på den medlemsstats territorium, 
hvor retransmissionstjenesteoperatøren 
søger at cleare rettigheder for en 
retransmission, anses for at have mandat 
til at forvalte rettigheden på denne 
rettighedsindehavers vegne.
3) I tilfælde, hvor mere end en kollektiv 
forvaltningsorganisation forvalter 
rettighederne for denne kategori på 
medlemsstatens territorium, har 
rettighedsindehaveren frihed til at vælge, 
hvilken kollektiv forvaltningsorganisation, 
der skal anses for at have mandat til at 
forvalte hans eller hendes rettighed. Hvis 
rettighedsindehaveren i en sådan situation 
ikke vælger en kollektiv 
forvaltningsorganisation, er det op til den 
medlemsstat, på hvis territorium en 
retransmissionstjenesteudbyder søger at 
cleare rettighederne for retransmission, at 
angive, hvilken af de kollektive 
forvaltningsorganisationer, der skal anses 
for at have mandat til at forvalte 
rettighedsindehaverens rettighed.

3) I tilfælde, hvor mere end en kollektiv 
forvaltningsorganisation forvalter 
rettighederne for denne kategori på 
medlemsstatens territorium, har 
rettighedsindehaveren frihed til at vælge, 
hvilken kollektiv forvaltningsorganisation, 
der skal anses for at have mandat til at 
forvalte hans eller hendes rettighed. Hvis 
rettighedsindehaveren i en sådan situation 
ikke vælger en kollektiv 
forvaltningsorganisation, er det op til den 
medlemsstat, på hvis territorium en 
retransmissionstjenesteudbyder søger at 
cleare rettighederne for retransmission, at 
angive, hvilken af de kollektive 
forvaltningsorganisationer, der skal anses 
for at have mandat til at forvalte 
rettighedsindehaverens rettighed.

4) En rettighedshaver skal have de 
samme rettigheder og forpligtelser som 
følge af aftalen mellem 
retransmissionstjenesteoperatøren og den 
kollektive forvaltningsorganisation, der 
anses for at have mandat til at forvalte 
vedkommendes rettigheder, som de 
rettighedsindehavere, der har bemyndiget 
den pågældende kollektive 
forvaltningsorganisation til at forvalte 
disses rettigheder, og vedkommende kan 
påberåbe sig disse rettigheder inden for 
en periode, der fastsættes af den berørte 
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medlemsstat, og som ikke kan være på 
mindre end tre år at regne fra datoen for 
den retransmission, hvori vedkommendes 
værk eller andet beskyttet materiale 
indgår.
5) En medlemsstat kan fastsætte, at en 
rettighedsindehaver, der giver tilladelse til 
førstegangsudsendelse på sit territorium 
af et beskyttet værk eller lignende, anses 
for at være indforstået med ikke at udøve 
sin ret til retransmission på et individuelt 
grundlag, men at udøve den i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning.

5a) Kollektive forvaltningsorganisationer 
skal føre en database med oplysninger om 
forvaltningen af de ophavsrettigheder og 
beslægtede rettigheder, der er omfattet af 
denne artikel, herunder oplysninger om 
rettighedsindehaveren, typen af 
anvendelse, territoriet og 
rettighedsperioden.
5b) Muligheden for at anvende 
forligsmænd og forebyggelse af misbrug 
af forhandlingsposition som fastsat i 
artikel 11 og artikel 12, stk. 1, i Rådets 
direktiv 93/83/EØF skal også være til 
rådighed i forbindelse denne forordning.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Udnyttelse af radio- og tv-programmer via 

retransmission
Retransmission af værker eller andet 
beskyttet materiale, som er en del af et 
radio eller tv-program, som oprindeligt 
blev formidlet til offentligheden af et 
radio- og tv-selskab, betragtes som en 
form for kommunikation til 
offentligheden af et sådant program, 
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uanset om 
retransmissionstjenesteoperatøren 
benytter den samme tekniske metode eller 
en anden teknisk metode end den, der blev 
anvendt til den oprindelige udsendelse, og 
uanset om retransmissionen finder sted 
inden for det faktiske eller planlagte 
modtageområde for den oprindelige 
udsendelse.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a

Udnyttelse af radio- og tv-programmer 
gennem direkte input Radio- og tv-
selskaber, der transmitterer deres 
programbærende signaler ved hjælp af en 
proces med direkte input til distributører, 
der ifølge Bernerkonventionen er 
tredjeparter i forhold til disse radio- og tv-
selskaber, med henblik på offentlighedens 
modtagelse, hæfter i fællesskab med deres 
distributører for de enkelte og udelelige 
handlinger i form af kommunikation til 
offentligheden og tilrådighedsstillelse, 
jf. definitionen i artikel 3 i 
direktiv 2001/29/EF, som de foretager 
sammen. De pågældende radio- og tv-
selskaber og deres distributører bør derfor 
opnå tilladelse fra de berørte 
rettighedsindehavere for så vidt angår 
deres respektive deltagelse i sådanne 
handlinger.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 5 udgår
Overgangsbestemmelse
Aftaler om udøvelse af ophavsretten og 
beslægtede rettigheder, der er relevante 
for handlinger i form af kommunikation 
med offentligheden og 
tilrådighedsstillelse, som foregår i 
forbindelse med udbud af en tilknyttet 
onlinetjeneste samt handlinger i form af 
reproduktion, der er nødvendige for 
udbud af, adgang til og anvendelse af en 
tilknyttet onlinetjeneste, og som er i kraft 
den [dato nævnt i artikel 7, stk. 2, 
indsættes af Publikationskontoret] skal 
være underlagt artikel 2 fra den [dato 
nævnt i artikel 7, stk. 2 + to år, indsættes 
af Publikationskontoret] i to år, hvis de 
udløber efter denne dato.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Senest [tre år efter datoen i artikel 7, 
stk. 2, indsættes af Publikationskontoret] 
udarbejder Kommissionen en revision af 
denne forordning og præsentere en rapport 
om de vigtigste resultater for Europa-
Parlamentet, Rådet og det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg.

1) Senest [tre år efter datoen i artikel 7, 
stk. 2, indsættes af Publikationskontoret] 
udarbejder Kommissionen en revision af 
denne forordning og præsentere en rapport 
om de vigtigste resultater for Europa-
Parlamentet, Rådet og det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg. 
Rapporten skal være let tilgængelig for 
offentligheden.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Medlemsstaterne forsyner 
Kommissionen med de oplysninger, der er 
nødvendige for at forberede rapporten som 

2) Medlemsstaterne forsyner 
Kommissionen med rettidige og præcise 
oplysninger, der er nødvendige for at 



PE635.476/ 25

DA

omhandlet i stk. 1. forberede rapporten som omhandlet i 
stk. 1.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Den gælder fra [6 måneder efter 
publikationsdatoen].

2) Denne forordning gælder fra 
[18 måneder efter publikationsdatoen, 
indsættes af Publikationskontoret].


