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Ændringsforslag 38
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Biblioteker, museer, arkiver, 
uddannelsesinstitutioner, 
filmarvsinstitutioner og public service-
radio-/fjernsynsforetagender i 
medlemsstaterne er i færd med at 
gennemføre en storstilet digitalisering af 
deres samlinger med det formål at skabe 
europæiske digitale biblioteker. Disse 
organisationer bidrager til bevaring og 
formidling af den europæiske kulturarv og 
spiller en vigtig rolle i etableringen af 
europæiske digitale biblioteker som 
Europeana. Teknologi til digitalisering af 
trykte værker i massiv skala og til søgning 
og indeksering øger bibliotekssamlingernes 
værdi for forskerne.

(1) Biblioteker, museer, arkiver, 
uddannelsesinstitutioner, 
filmarvsinstitutioner og radio-
/fjernsynsforetagender samt private 
samlere er i færd med at gennemføre en 
digitalisering af deres samlinger og 
arkiver. Disse organisationer bidrager til 
bevaring og formidling af den europæiske 
kulturarv og spiller en vigtig rolle i 
etableringen af europæiske digitale 
biblioteker som Europeana. Teknologi til 
digitalisering af trykte værker i massiv 
skala og til søgning og indeksering øger 
bibliotekssamlingernes værdi for forskerne.

Or. de

Ændringsforslag 39
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Biblioteker, museer, arkiver, 
uddannelsesinstitutioner, 
filmarvsinstitutioner og public service-
radio-/fjernsynsforetagender i 
medlemsstaterne er i færd med at 
gennemføre en storstilet digitalisering af 
deres samlinger med det formål at skabe 
europæiske digitale biblioteker. Disse 
organisationer bidrager til bevaring og 

(1) Biblioteker, museer, arkiver, 
uddannelsesinstitutioner, 
filmarvsinstitutioner og public service-
radio-/fjernsynsforetagender i 
medlemsstaterne er i færd med at 
gennemføre en storstilet digitalisering af 
deres samlinger og arkiver med det formål 
at skabe europæiske digitale biblioteker.
Disse organisationer bidrager samtidig til 
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formidling af den europæiske kulturarv og 
spiller en vigtig rolle i etableringen af 
europæiske digitale biblioteker som 
Europeana. Teknologi til digitalisering af 
trykte værker i massiv skala og til søgning 
og indeksering øger bibliotekssamlingernes 
værdi for forskerne.

bevaring og formidling af den europæiske 
kulturarv og spiller en vigtig rolle i 
etableringen af europæiske digitale 
biblioteker som Europeana. Teknologi til 
digitalisering af trykte værker i massiv 
skala og til søgning og indeksering øger 
bibliotekssamlingernes værdi for forskerne.

Or. es

Ændringsforslag 40
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Biblioteker, museer, arkiver, 
uddannelsesinstitutioner, 
filmarvsinstitutioner og public service-
radio-/fjernsynsforetagender i 
medlemsstaterne er i færd med at 
gennemføre en storstilet digitalisering af 
deres samlinger med det formål at skabe 
europæiske digitale biblioteker. Disse 
organisationer bidrager til bevaring og
formidling af den europæiske kulturarv 
og spiller en vigtig rolle i etableringen af 
europæiske digitale biblioteker som 
Europeana. Teknologi til digitalisering af 
trykte værker i massiv skala og til søgning 
og indeksering øger bibliotekssamlingernes 
værdi for forskerne.

(1) Biblioteker, museer, arkiver, 
uddannelsesinstitutioner, 
filmarvsinstitutioner og public service-
radio-/fjernsynsforetagender i 
medlemsstaterne er i færd med at 
gennemføre en storstilet digitalisering af 
deres samlinger eller arkiver med det 
formål at skabe europæiske digitale 
biblioteker. Disse organisationer giver 
offentligheden adgang til den rige og 
forskelligartede europæiske kulturarv,
bidrager til bevaring af denne og spiller en 
vigtig rolle i etableringen af europæiske 
digitale biblioteker som Europeana.
Teknologi til digitalisering af trykte værker 
i massiv skala og til søgning og 
indeksering øger bibliotekssamlingernes 
værdi for forskerne.

Or. lt

Ændringsforslag 41
Malika Benarab-Attou

Forslag til direktiv
Betragtning 1



AM\876815DA.doc 5/93 PE472.126v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Biblioteker, museer, arkiver, 
uddannelsesinstitutioner, 
filmarvsinstitutioner og public service-
radio-/fjernsynsforetagender i 
medlemsstaterne er i færd med at 
gennemføre en storstilet digitalisering af 
deres samlinger med det formål at skabe 
europæiske digitale biblioteker. Disse 
organisationer bidrager til bevaring og 
formidling af den europæiske kulturarv og 
spiller en vigtig rolle i etableringen af 
europæiske digitale biblioteker som 
Europeana. Teknologi til digitalisering af 
trykte værker i massiv skala og til søgning 
og indeksering øger bibliotekssamlingernes 
værdi for forskerne.

(1) Biblioteker, museer, arkiver, 
uddannelsesinstitutioner, 
filmarvsinstitutioner, public service-radio-
/fjernsynsforetagender og andre 
kulturinstitutioner i medlemsstaterne er i 
færd med at gennemføre en storstilet 
digitalisering af deres samlinger eller 
arkiver med det formål at skabe 
europæiske digitale biblioteker. Disse 
organisationer bidrager til bevaring og 
formidling af den europæiske kulturarv og 
spiller en vigtig rolle i etableringen af 
europæiske digitale biblioteker som 
Europeana. Teknologi til digitalisering af 
trykte værker i massiv skala og til søgning 
og indeksering øger bibliotekssamlingernes 
værdi for forskerne.

Or. en

Ændringsforslag 42
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Biblioteker, museer, arkiver, 
uddannelsesinstitutioner, 
filmarvsinstitutioner og public service-
radio-/fjernsynsforetagender i 
medlemsstaterne er i færd med at 
gennemføre en storstilet digitalisering af 
deres samlinger med det formål at skabe 
europæiske digitale biblioteker. Disse 
organisationer bidrager til bevaring og 
formidling af den europæiske kulturarv og 
spiller en vigtig rolle i etableringen af 
europæiske digitale biblioteker som 
Europeana. Teknologi til digitalisering af 
trykte værker i massiv skala og til søgning 
og indeksering øger bibliotekssamlingernes 

(1) Biblioteker, museer, registre, arkiver, 
uddannelsesinstitutioner, 
filmarvsinstitutioner og public service-
radio-/fjernsynsforetagender i 
medlemsstaterne er i færd med at 
gennemføre en storstilet digitalisering af 
deres samlinger med det formål at skabe 
europæiske digitale biblioteker. Disse 
organisationer bidrager til bevaring og 
formidling af den europæiske kulturarv og 
spiller en vigtig rolle i etableringen af 
europæiske digitale biblioteker som 
Europeana. Teknologi til digitalisering af 
trykte værker i massiv skala og til søgning 
og indeksering øger bibliotekssamlingernes 
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værdi for forskerne. værdi for forskerne.

Or. hu

Ændringsforslag 43
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) At fremme fri udveksling af viden og 
innovation på det indre marked er et vigtigt 
mål for Europa 2020-strategien som 
beskrevet i Kommissionens meddelelse 
"Europa 2020: En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst". Et af 
flagskibsinitiativerne i denne strategi er 
udviklingen af en digital dagsorden for 
Europa.

(2) At fremme fri udveksling af viden og 
innovation på det indre marked er et vigtigt 
mål for Europa 2020-strategien som 
beskrevet i Kommissionens meddelelse 
"Europa 2020: En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst". Et af 
flagskibsinitiativerne i denne strategi er 
udviklingen af en digital dagsorden for 
Europa. Europa 2020-strategien kan kun 
opfyldes, hvis der skabes et reelt indre 
marked for intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Or. lt

Ændringsforslag 44
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
den digitale dagsorden for Europa, går et af 
nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud 
på at skabe et retsgrundlag, der kan lette 
digitalisering og formidling af værker, hvis
ophavsmænd ikke kan identificeres eller 

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
den digitale dagsorden for Europa, går et af 
nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud 
på at skabe et retsgrundlag, der kan lette 
digitalisering og formidling af værker, hvis 
rettighedshavere ikke kan identificeres 
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lokaliseres – såkaldte "forældreløse 
værker".

eller lokaliseres – såkaldte "forældreløse 
værker".

Or. fr

Ændringsforslag 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
den digitale dagsorden for Europa, går et af 
nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud 
på at skabe et retsgrundlag, der kan lette 
digitalisering og formidling af værker, hvis 
ophavsmænd ikke kan identificeres eller 
lokaliseres – såkaldte "forældreløse 
værker".

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
den digitale dagsorden for Europa, går et af 
nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud 
på at skabe et retsgrundlag, der kan lette 
digitalisering og formidling af værker, hvis 
rettighedshavere ikke kan identificeres 
eller lokaliseres – såkaldte "forældreløse 
værker".

Or. en

Ændringsforslag 46
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
den digitale dagsorden for Europa, går et af 
nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud 
på at skabe et retsgrundlag, der kan lette 
digitalisering og formidling af værker, hvis 
ophavsmænd ikke kan identificeres eller 

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
den digitale dagsorden for Europa, går et af 
nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud 
på at skabe et retsgrundlag, der kan lette 
digitalisering og formidling af værker, hvis 
rettighedshavere ikke kan identificeres 



PE472.126v01-00 8/93 AM\876815DA.doc

DA

lokaliseres – såkaldte "forældreløse 
værker".

eller lokaliseres – såkaldte "forældreløse 
værker".

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre overensstemmelse med artikel 2, hvori udtrykket indehaveren af 
rettighederne til værket anvendes, er "rettighedshavere" at foretrække frem for 
"ophavsmænd".

Ændringsforslag 47
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
den digitale dagsorden for Europa, går et af 
nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud 
på at skabe et retsgrundlag, der kan lette 
digitalisering og formidling af værker, hvis 
ophavsmænd ikke kan identificeres eller 
lokaliseres – såkaldte "forældreløse 
værker".

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
den digitale dagsorden for Europa, går et af 
nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud 
på at skabe et retsgrundlag, der kan lette 
digitalisering og formidling af såkaldte 
"forældreløse værker", dvs. værker, hvis 
ophavsmænd ikke kan identificeres eller 
lokaliseres.

Or. es

Ændringsforslag 48
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
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Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
den digitale dagsorden for Europa, går et af 
nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud 
på at skabe et retsgrundlag, der kan lette 
digitalisering og formidling af værker, hvis 
ophavsmænd ikke kan identificeres eller 
lokaliseres – såkaldte "forældreløse 
værker".

Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
den digitale dagsorden for Europa, går et af 
nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud
på at skabe et retsgrundlag, der kan lette 
digitalisering og formidling af værker, hvis 
ophavsmænd eller indehavere af 
beslægtede rettigheder ikke kan 
identificeres eller lokaliseres – såkaldte 
"forældreløse værker".

Or. de

Ændringsforslag 49
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
den digitale dagsorden for Europa, går et af 
nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud 
på at skabe et retsgrundlag, der kan lette 
digitalisering og formidling af værker, hvis 
ophavsmænd ikke kan identificeres eller 
lokaliseres – såkaldte "forældreløse 
værker".

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
den digitale dagsorden for Europa, går et af 
nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud 
på at skabe et retsgrundlag, der kan lette 
digitalisering og formidling af værker, hvis 
ophavsmænd ikke kan identificeres eller 
lokaliseres – såkaldte "forældreløse 
værker". Det er en særlig udfordring at 
digitalisere og formidle forældreløse 
værker.

Or. lt

Ændringsforslag 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion 
og tilrådighedsstillelse af deres værker for 
almenheden, som harmoniseret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra
ophavsmanden, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

(4) Rettighedshaveres eneret til 
reproduktion og tilrådighedsstillelse af 
deres værker for almenheden, som 
harmoniseret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 
2001 om harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra
rettighedshaveren, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

Or. en

Ændringsforslag 51
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion 
og tilrådighedsstillelse af deres værker for 
almenheden, som harmoniseret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra 
ophavsmanden, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

(4) Rettighedshaveres eneret til 
reproduktion og tilrådighedsstillelse af 
deres værker for almenheden, som 
harmoniseret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 
2001 om harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra 
ophavsmanden, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre overensstemmelse med artikel 2, hvori udtrykket indehaveren af 
rettighederne til værket anvendes, er "rettighedshavere" at foretrække frem for 
"ophavsmænd".
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Ændringsforslag 52
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion 
og tilrådighedsstillelse af deres værker for 
almenheden, som harmoniseret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra
ophavsmanden, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

(4) Rettighedshaveres eneret til 
reproduktion og tilrådighedsstillelse af 
deres værker for almenheden, som 
harmoniseret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 
2001 om harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra
rettighedshaveren, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion 
og tilrådighedsstillelse af deres værker for
almenheden, som harmoniseret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra 
ophavsmanden, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion 
og formidling af deres værker til
almenheden, som harmoniseret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra 
ophavsmanden, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

Or. es
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Ændringsforslag 54
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion 
og tilrådighedsstillelse af deres værker for
almenheden, som harmoniseret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra 
ophavsmanden, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion 
og formidling af deres værker til
almenheden, som harmoniseret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra 
ophavsmanden, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

Or. de

Ændringsforslag 55
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion 
og tilrådighedsstillelse af deres værker for 
almenheden, som harmoniseret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra 
ophavsmanden, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion, 
formidling til almenheden og 
tilrådighedsstillelse af deres værker for 
almenheden, som harmoniseret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra 
ophavsmanden, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

Or. de
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Ændringsforslag 56
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Hvis der er tale om forældreløse 
værker, kan et sådant forudgående 
samtykke til reproduktion eller 
tilrådighedsstillelse for almenheden ikke 
indhentes.

(5) Hvis der er tale om forældreløse 
værker, kan et sådant forudgående 
samtykke ikke indhentes.

Or. de

Ændringsforslag 57
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Hvis der er tale om forældreløse 
værker, kan et sådant forudgående 
samtykke til reproduktion eller
tilrådighedsstillelse for almenheden ikke 
indhentes.

(5) Hvis der er tale om forældreløse 
værker, kan et sådant forudgående 
samtykke til reproduktion eller formidling 
til almenheden ikke indhentes.

Or. de

Ændringsforslag 58
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Hvis der er tale om forældreløse 
værker, kan et sådant forudgående 
samtykke til reproduktion eller
tilrådighedsstillelse for almenheden ikke 

(5) Hvis der er tale om forældreløse 
værker, kan et sådant forudgående 
samtykke til reproduktion eller formidling 
til almenheden ikke indhentes.
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indhentes.

Or. es

Ændringsforslag 59
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Hvis der er tale om forældreløse 
værker, kan et sådant forudgående 
samtykke til reproduktion eller 
tilrådighedsstillelse for almenheden ikke 
indhentes.

(5) Hvis der er tale om forældreløse 
værker, kan et sådant forudgående 
samtykke fra ophavsmanden til 
reproduktion eller tilrådighedsstillelse for 
almenheden ikke indhentes.

Or. hu

Ændringsforslag 60
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Forskellige regler i medlemsstaterne for 
anerkendelse af et værks status som 
forældreløst værk kan frembyde hindringer 
for det indre marked og for brugen af og 
adgangen til forældreløse værker på tværs 
af grænserne. Forskellige femgangsmåder 
kan også føre til begrænsninger i den frie 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser 
med kulturelt indhold. Derfor bør der 
skabes grundlag for gensidig anerkendelse 
af et værks status som forældreløst værk.

(6) Forskellige regler i medlemsstaterne for 
anerkendelse af et værks status som 
forældreløst værk kan frembyde hindringer 
for det indre marked og for brugen af og 
adgangen til forældreløse værker på tværs 
af grænserne. Forskellige fremgangsmåder
kan også føre til begrænsninger i den frie 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser 
med kulturelt indhold og gøre det 
vanskeligt for almenheden at få adgang til 
og glæde af sådanne varer og 
tjenesteydelser. Derfor bør der skabes 
grundlag for gensidig anerkendelse af et 
værks status som forældreløst værk.

Or. es
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Ændringsforslag 61
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles 
fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at 
et værk er forældreløst, og til hvilke formål 
et forældreløst værk må anvendes, for at 
skabe retssikkerhed på det indre marked 
for bibliotekers, museers, 
uddannelsesinstitutioners, arkivers, 
filmarvsinstitutioners og public service-
radio-/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker.

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles 
fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at 
et værk er forældreløst, og til hvilke formål 
et forældreløst værk må anvendes, for at 
skabe retssikkerhed på det indre marked 
for brug af forældreløse værker.

Or. de

Ændringsforslag 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles 
fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at 
et værk er forældreløst, og til hvilke formål 
et forældreløst værk må anvendes, for at 
skabe retssikkerhed på det indre marked 
for bibliotekers, museers, 
uddannelsesinstitutioners, arkivers, 
filmarvsinstitutioners og public service-
radio-/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker.

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles 
fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at 
et værk er forældreløst, og til hvilke formål 
et forældreløst værk må anvendes, for at 
skabe retssikkerhed på det indre marked 
for bibliotekers, museers, 
uddannelsesinstitutioners, arkivers, 
filmarvsinstitutioners og radio-
/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker.

Or. en
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Ændringsforslag 63
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles 
fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at 
et værk er forældreløst, og til hvilke formål 
et forældreløst værk må anvendes, for at 
skabe retssikkerhed på det indre marked 
for bibliotekers, museers, 
uddannelsesinstitutioners, arkivers, 
filmarvsinstitutioners og public service-
radio-/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker.

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles 
fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at 
et værk er forældreløst, og til hvilke formål 
et forældreløst værk må anvendes, for at 
skabe retssikkerhed på det indre marked 
for bibliotekers, museers, 
uddannelsesinstitutioners, arkivers, 
filmarvsinstitutioners og radio-
/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker.

Or. de

Ændringsforslag 64
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles 
fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at 
et værk er forældreløst, og til hvilke formål 
et forældreløst værk må anvendes, for at 
skabe retssikkerhed på det indre marked 
for bibliotekers, museers,
uddannelsesinstitutioners, arkivers, 
filmarvsinstitutioners og public service-
radio-/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker.

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles 
fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at 
et værk er forældreløst, og til hvilke formål 
et forældreløst værk må anvendes, for at 
skabe retssikkerhed på det indre marked 
for bibliotekers, museers, registres,
arkivers, uddannelsesinstitutioners,
filmarvsinstitutioners og public service-
radio-/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker.

Or. hu

Ændringsforslag 65
Rolandas Paksas
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Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles 
fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at 
et værk er forældreløst, og til hvilke formål 
et forældreløst værk må anvendes, for at 
skabe retssikkerhed på det indre marked 
for bibliotekers, museers, 
uddannelsesinstitutioners, arkivers, 
filmarvsinstitutioners og public service-
radio-/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker.

(7) Hvordan intellektuelle 
ejendomsrettigheder forvaltes er også helt 
afgørende for den europæiske kultur og 
de europæiske borgeres livskvalitet. Der er 
nødvendigt at indføre en fælles 
fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at 
et værk er forældreløst, og til hvilke formål 
et forældreløst værk må anvendes, for at 
skabe retssikkerhed på det indre marked 
for bibliotekers, museers, 
uddannelsesinstitutioners, arkivers, 
filmarvsinstitutioners og public service-
radio-/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker.

Or. lt

Ændringsforslag 66
Malika Benarab-Attou

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles 
fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at 
et værk er forældreløst, og til hvilke formål 
et forældreløst værk må anvendes, for at 
skabe retssikkerhed på det indre marked 
for bibliotekers, museers, 
uddannelsesinstitutioners, arkivers, 
filmarvsinstitutioners og public service-
radio-/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker.

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles 
fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at 
et værk er forældreløst, og til hvilke formål 
et forældreløst værk må anvendes, for at 
skabe retssikkerhed på det indre marked 
for bibliotekers, museers, 
uddannelsesinstitutioners, arkivers, 
filmarvsinstitutioners, public service-radio-
/fjernsynsforetagenders og andre 
kulturinstitutioners brug af forældreløse 
værker.

Or. en
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Ændringsforslag 67
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Filmværker, lydværker og 
audiovisuelle værker, der er produceret af 
public service-radio-
/fjernsynsforetagender og findes i disse 
foretagenders arkiver, omfatter også 
forældreløse værker. I betragtning af 
radio- og fjernsynsforetagendernes 
særlige stilling som producenter af 
lydværker og audiovisuelle værker og 
behovet for at begrænse fænomenet 
forældreløse værker i fremtiden bør der 
fastsættes en skæringsdato for 
anvendelsen af direktivet, for så vidt 
angår værkerne i radio- og 
fjernsynsforetagendernes arkiver.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 68
Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Filmværker, lydværker og audiovisuelle 
værker, der er produceret af public service-
radio-/fjernsynsforetagender og findes i 
disse foretagenders arkiver, omfatter også 
forældreløse værker. I betragtning af 
radio- og fjernsynsforetagendernes 
særlige stilling som producenter af 
lydværker og audiovisuelle værker og 
behovet for at begrænse fænomenet 
forældreløse værker i fremtiden bør der 
fastsættes en skæringsdato for 
anvendelsen af direktivet, for så vidt 

(8) Filmværker, lydværker og audiovisuelle 
værker, der er produceret af public service-
radio-/fjernsynsforetagender og findes i 
disse foretagenders arkiver, omfatter også 
forældreløse værker.
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angår værkerne i radio- og 
fjernsynsforetagendernes arkiver.

Or. en

Ændringsforslag 69
Marietje Schaake

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Filmværker, lydværker og audiovisuelle 
værker, der er produceret af public service-
radio-/fjernsynsforetagender og findes i 
disse foretagenders arkiver, omfatter også 
forældreløse værker. I betragtning af 
radio- og fjernsynsforetagendernes 
særlige stilling som producenter af 
lydværker og audiovisuelle værker og 
behovet for at begrænse fænomenet 
forældreløse værker i fremtiden bør der 
fastsættes en skæringsdato for 
anvendelsen af direktivet, for så vidt 
angår værkerne i radio- og 
fjernsynsforetagendernes arkiver.

(8) Filmværker, lydværker og audiovisuelle 
værker, der er produceret af public service-
radio-/fjernsynsforetagender og findes i 
disse foretagenders arkiver, omfatter også 
forældreløse værker.

Or. en

Ændringsforslag 70
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Filmværker, lydværker og audiovisuelle 
værker, der er produceret af public service-
radio-/fjernsynsforetagender og findes i
disse foretagenders arkiver, omfatter også
forældreløse værker. I betragtning af radio-
og fjernsynsforetagendernes særlige stilling 

(8) Filmværker, lydværker og audiovisuelle 
værker, der er produceret af radio-
/fjernsynsforetagender og findes i disse 
foretagenders arkiver, kan omfatte
forældreløse værker. I betragtning af radio-
og fjernsynsforetagendernes særlige stilling 
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som producenter af lydværker og 
audiovisuelle værker og behovet for at 
begrænse fænomenet forældreløse værker i 
fremtiden bør der fastsættes en 
skæringsdato for anvendelsen af 
direktivet, for så vidt angår værkerne i 
radio- og fjernsynsforetagendernes 
arkiver.

som producenter af lydværker og 
audiovisuelle værker bør der træffes 
foranstaltninger for at begrænse 
fænomenet forældreløse værker i 
fremtiden.

Or. fr

Ændringsforslag 71
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Filmværker, lydværker og audiovisuelle 
værker, der er produceret af public service-
radio-/fjernsynsforetagender og findes i 
disse foretagenders arkiver, omfatter også 
forældreløse værker. I betragtning af radio-
og fjernsynsforetagendernes særlige stilling 
som producenter af lydværker og 
audiovisuelle værker og behovet for at 
begrænse fænomenet forældreløse værker i 
fremtiden bør der fastsættes en 
skæringsdato for anvendelsen af 
direktivet, for så vidt angår værkerne i
radio- og fjernsynsforetagendernes arkiver.

(8) Filmværker, lydværker og audiovisuelle 
værker, der er produceret af public service-
radio-/fjernsynsforetagender og findes i 
disse foretagenders arkiver, omfatter også 
forældreløse værker. I betragtning af radio-
og fjernsynsforetagendernes særlige stilling 
som producenter af lydværker og 
audiovisuelle værker og behovet for at 
begrænse fænomenet forældreløse værker i 
fremtiden bør det undersøges, hvordan
værkerne i radio- og 
fjernsynsforetagendernes arkiver anvendes 
med henblik på gennemførelse af dette 
direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 72
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Filmværker, lydværker og audiovisuelle 
værker, der er produceret af public service-
radio-/fjernsynsforetagender og findes i 
disse foretagenders arkiver, omfatter også 
forældreløse værker. I betragtning af radio-
og fjernsynsforetagendernes særlige stilling 
som producenter af lydværker og 
audiovisuelle værker og behovet for at 
begrænse fænomenet forældreløse værker i 
fremtiden bør der fastsættes en 
skæringsdato for anvendelsen af direktivet, 
for så vidt angår værkerne i radio- og 
fjernsynsforetagendernes arkiver.

(8) Filmværker, lydværker og audiovisuelle 
værker, der er produceret af public service-
radio-/fjernsynsforetagender og findes i 
disse foretagenders arkiver, omfatter også
forældreløse værker. I betragtning af radio-
og fjernsynsforetagendernes særlige stilling 
som producenter af lydværker og 
audiovisuelle værker og behovet for at 
begrænse fænomenet forældreløse værker i 
fremtiden bør der fastsættes en 
skæringsdato for anvendelsen af direktivet, 
for så vidt angår værkerne i public service-
radio- og fjernsynsforetagendernes arkiver.

Or. fr

Ændringsforslag 73
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Ved filmværker, lydværker og 
audiovisuelle værker i public service-
radio-/fjernsynsforetagenders arkiver 
forstås i dette direktiv værker, som disse 
foretagender har bestilt udelukkende til 
eget brug.

(9) Ved filmværker, lydværker og 
audiovisuelle værker i radio-
/fjernsynsforetagenders arkiver forstås i 
dette direktiv produktioner, som disse 
foretagender har bestilt og finansieret, og 
som er produceret under deres 
redaktionelle ansvar.

Or. fr

Ændringsforslag 74
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Ved filmværker, lydværker og 
audiovisuelle værker i public service-
radio-/fjernsynsforetagenders arkiver 
forstås i dette direktiv værker, som disse 
foretagender har bestilt udelukkende til 
eget brug.

(9) Ved filmværker, lydværker og 
audiovisuelle værker eller bidrag til 
sådanne værker i radio-
/fjernsynsforetagenders arkiver forstås i 
dette direktiv værker, som disse 
foretagender har bestilt udelukkende til 
eget brug.

Or. de

Ændringsforslag 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Ved filmværker, lydværker og 
audiovisuelle værker i public service-
radio-/fjernsynsforetagenders arkiver 
forstås i dette direktiv værker, som disse 
foretagender har bestilt udelukkende til 
eget brug.

(9) Ved filmværker, lydværker og 
audiovisuelle værker i radio-
/fjernsynsforetagenders arkiver forstås i 
dette direktiv værker, som disse 
foretagender har bestilt udelukkende til 
eget brug.

Or. en

Ændringsforslag 76
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Ved filmværker, lydværker og 
audiovisuelle værker i public service-radio-
/fjernsynsforetagenders arkiver forstås i 
dette direktiv værker, som disse 
foretagender har bestilt udelukkende til 
eget brug.

(9) Ved værker, der udgør en del af
lydværker og audiovisuelle værker i public 
service-radio-/fjernsynsforetagenders 
arkiver, forstås i dette direktiv værker, som 
disse foretagender har bestilt udelukkende 
til eget brug.
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Or. de

Ændringsforslag 77
Malika Benarab-Attou

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Ved filmværker, lydværker og 
audiovisuelle værker i public service-radio-
/fjernsynsforetagenders arkiver forstås i 
dette direktiv værker, som disse 
foretagender har bestilt udelukkende til 
eget brug.

(9) Ved filmværker, lydværker og 
audiovisuelle værker samt fotografier og 
andre billeder i public service-radio-
/fjernsynsforetagenders og andre 
kulturinstitutioners arkiver forstås i dette 
direktiv værker, som disse institutioner har 
bestilt udelukkende til eget brug.

Or. en

Ændringsforslag 78
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Ved offentligt tilgængelige 
biblioteker forstås i dette direktiv 
biblioteker, som er offentligt finansierede.

Or. en

Ændringsforslag 79
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Af hensyn til et venskabeligt 
internationalt samkvem bør dette direktiv 
kun gælde for værker, der først er 
offentliggjort eller udsendt i en 
medlemsstat.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 80
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Af hensyn til et venskabeligt 
internationalt samkvem bør dette direktiv 
kun gælde for værker, der først er 
offentliggjort eller udsendt i en 
medlemsstat.

(11) Af hensyn til et venskabeligt 
internationalt samkvem bør dette direktiv 
kun gælde for værker, der først er 
offentliggjort, udstillet eller udsendt i en 
medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 81
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
ophavsmand ud fra principperne om god 
tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør 
kunne bestemme, at en sådan omhyggelig 
søgning kan gennemføres af de 
organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer.

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en omhyggelig søgning 
efter værkets ophavsmand.
Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at 
en sådan omhyggelig søgning kan 
gennemføres af de organisationer, der 
henvises til i dette direktiv, eller af andre 
organisationer, navnlig behørigt 
berettigede rettighedshaverorganisationer.
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Or. de

Ændringsforslag 82
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets
ophavsmand ud fra principperne om god 
tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør
kunne bestemme, at en sådan omhyggelig 
søgning kan gennemføres af de 
organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer.

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en omhyggelig søgning 
efter værkets rettighedshavere.
Medlemsstaterne bør fastsætte, at de 
organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, kan vælge enten selv at 
gennemføre en sådan omhyggelig søgning
eller få den gennemført af andre 
organisationer, f.eks. af 
rettighedshaverorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 83
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets
ophavsmand ud fra principperne om god 
tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør 
kunne bestemme, at en sådan omhyggelig 
søgning kan gennemføres af de 
organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer.

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets
rettighedshaver(e) ud fra principperne om 
god tro og behørig omhu. Medlemsstaterne 
bør kunne bestemme, at en sådan 
omhyggelig søgning kan gennemføres af 
de organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre ikke-kommercielle
organisationer.

Or. en
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Begrundelse

Udelukkende ikke-kommercielle organisationer bør tilgodeses i dette direktiv. Med henblik på 
at sikre overensstemmelse med artikel 2, hvori udtrykket indehaveren af rettighederne til 
værket anvendes, er "rettighedshavere" at foretrække frem for "ophavsmænd".

Ændringsforslag 84
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
ophavsmand ud fra principperne om god 
tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør 
kunne bestemme, at en sådan omhyggelig 
søgning kan gennemføres af de 
organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer.

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
ophavsmand eller dets rettighedshaver ud 
fra principperne om god tro og behørig 
omhu. Medlemsstaterne bør kunne 
bestemme, at en sådan omhyggelig søgning 
kan gennemføres af de organisationer, der 
henvises til i dette direktiv, eller af andre 
organisationer.

Or. fr

Ændringsforslag 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
ophavsmand ud fra principperne om god 
tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør 
kunne bestemme, at en sådan omhyggelig 
søgning kan gennemføres af de 
organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer.

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
rettighedshaver ud fra principperne om 
god tro og behørig omhu. Medlemsstaterne 
bør kunne bestemme, at en sådan 
omhyggelig søgning kan gennemføres af 
de organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer.

Or. en
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Ændringsforslag 86
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
ophavsmand ud fra principperne om god 
tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør 
kunne bestemme, at en sådan omhyggelig 
søgning kan gennemføres af de 
organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer.

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
ophavsmand eller indehavere af 
beslægtede rettigheder ud fra principperne 
om god tro og behørig omhu.
Medlemsstaterne kan bestemme, at en 
sådan omhyggelig søgning gennemføres af 
de organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer, 
navnlig behørigt berettigede 
rettighedshaverorganisationer.

Or. de

Ændringsforslag 87
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
ophavsmand ud fra principperne om god 
tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør 
kunne bestemme, at en sådan omhyggelig 
søgning kan gennemføres af de 
organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer.

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
ophavsmand eller indehavere af 
rettighederne hertil ud fra principperne om 
god tro og behørig omhu. Medlemsstaterne 
bør kunne bestemme, at en sådan 
omhyggelig søgning kan gennemføres af 
de organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer, som 
f.eks. rettighedshaverorganisationer.

Or. es
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Ændringsforslag 88
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
ophavsmand ud fra principperne om god 
tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør 
kunne bestemme, at en sådan omhyggelig 
søgning kan gennemføres af de 
organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer.

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
ophavsmand ud fra principperne om god 
tro, respekt og behørig omhu.
Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at 
en sådan omhyggelig søgning kan 
gennemføres af de organisationer, der 
henvises til i dette direktiv, eller af andre 
organisationer.

Or. hu

Ændringsforslag 89
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør fastlægges harmoniserede 
bestemmelser om sådanne omhyggelige 
søgninger for at sikre et højt niveau af 
beskyttelse af ophavsretten i Unionen. En 
omhyggelig søgning bør omfatte søgning i 
offentligt tilgængelige databaser, der 
indeholder oplysninger om et værks 
ophavsretlige status. For at undgå 
dobbeltarbejde i den kostbare 
digitaliseringsindsats bør medlemsstaterne 
desuden sikre, at de organisationer, der er 
omfattet af dette direktiv, registrerer deres 
brug af forældreløse værker i en offentligt 
tilgængelig database. Offentligt 
tilgængelige databaser over resultaterne af 
den omhyggelige søgning og brugen af 
forældreløse værker bør så vidt muligt 
opbygges således, at det er muligt at 

(13) Der bør fastlægges harmoniserede 
bestemmelser om sådanne omhyggelige 
søgninger for at sikre et højt niveau af 
beskyttelse af ophavsretten i Unionen. En 
omhyggelig søgning bør omfatte søgning i 
offentligt tilgængelige databaser, der 
indeholder oplysninger om et værks 
ophavsretlige status. For at undgå 
dobbeltarbejde i den kostbare 
digitaliseringsindsats bør medlemsstaterne 
desuden sikre, at brugen af forældreløse 
værker registreres i en offentligt 
tilgængelig database. Offentligt 
tilgængelige databaser over resultaterne af 
den omhyggelige søgning og brugen af 
forældreløse værker bør så vidt muligt 
opbygges således, at det er muligt at 
sammenkoble dem på europæisk plan og 
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sammenkoble dem på europæisk plan og 
tilbyde søgning via en fælles portal.

tilbyde søgning via en fælles portal.

Or. de

Ændringsforslag 90
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør fastlægges harmoniserede 
bestemmelser om sådanne omhyggelige 
søgninger for at sikre et højt niveau af 
beskyttelse af ophavsretten i Unionen. En 
omhyggelig søgning bør omfatte søgning i 
offentligt tilgængelige databaser, der 
indeholder oplysninger om et værks 
ophavsretlige status. For at undgå 
dobbeltarbejde i den kostbare 
digitaliseringsindsats bør medlemsstaterne 
desuden sikre, at de organisationer, der er 
omfattet af dette direktiv, registrerer deres 
brug af forældreløse værker i en offentligt 
tilgængelig database. Offentligt 
tilgængelige databaser over resultaterne af 
den omhyggelige søgning og brugen af 
forældreløse værker bør så vidt muligt 
opbygges således, at det er muligt at 
sammenkoble dem på europæisk plan og 
tilbyde søgning via en fælles portal.

(13) Der bør fastlægges harmoniserede 
bestemmelser om sådanne omhyggelige 
søgninger for at sikre et højt niveau af 
beskyttelse af ophavsretten i Unionen. En 
omhyggelig søgning bør omfatte søgning i 
offentligt tilgængelige databaser, der 
indeholder oplysninger om et værks 
ophavsretlige status. For at undgå 
dobbeltarbejde i den kostbare 
digitaliseringsindsats bør medlemsstaterne 
desuden sikre, at de organisationer, der er 
omfattet af dette direktiv, navnlig behørigt 
berettigede rettighedshaverorganisationer,
registrerer deres brug af forældreløse 
værker i en offentligt tilgængelig database.
Offentligt tilgængelige databaser over 
resultaterne af den omhyggelige søgning 
og brugen af forældreløse værker bør så 
vidt muligt opbygges således, at det er 
muligt at sammenkoble dem på europæisk 
plan og tilbyde søgning via en fælles 
portal.

Or. de

Ændringsforslag 91
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forældreløse værker kan have flere
ophavsmænd eller omfatte andre værker 
eller beskyttede genstande. Dette direktiv 
bør ikke berøre kendte eller identificerede 
rettighedshaveres rettigheder.

(14) Forældreløse værker kan have flere
rettighedshavere eller omfatte andre 
værker eller beskyttede genstande. Dette 
direktiv bør ikke berøre kendte eller 
identificerede rettighedshaveres 
rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre overensstemmelse med artikel 2, hvori udtrykket indehaveren af 
rettighederne til værket anvendes, er "rettighedshavere" at foretrække frem for 
"ophavsmænd".

Ændringsforslag 92
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forældreløse værker kan have flere 
ophavsmænd eller omfatte andre værker 
eller beskyttede genstande. Dette direktiv 
bør ikke berøre kendte eller identificerede 
rettighedshaveres rettigheder.

(14) Forældreløse værker kan have flere 
ophavsmænd, der er indehavere af 
rettighederne til disse, eller omfatte andre 
værker eller beskyttede genstande. Dette 
direktiv bør ikke berøre kendte eller 
identificerede rettighedshaveres 
rettigheder.

Or. es

Ændringsforslag 93
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forældreløse værker kan have flere 
ophavsmænd eller omfatte andre værker 
eller beskyttede genstande. Dette direktiv 
bør ikke berøre kendte eller identificerede 
rettighedshaveres rettigheder.

(14) Forældreløse værker kan have flere 
ophavsmænd eller indehavere af 
beslægtede rettigheder eller omfatte andre 
værker eller beskyttede genstande. Dette 
direktiv bør ikke berøre kendte eller 
identificerede rettighedshaveres 
rettigheder.

Or. de

Ændringsforslag 94
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forældreløse værker kan have flere 
ophavsmænd eller omfatte andre værker 
eller beskyttede genstande. Dette direktiv 
bør ikke berøre kendte eller identificerede 
rettighedshaveres rettigheder.

(14) Forældreløse værker kan have flere 
ophavsmænd eller indehavere af 
beslægtede rettigheder eller omfatte andre 
værker eller beskyttede genstande. Dette 
direktiv bør ikke berøre kendte eller 
identificerede rettighedshaveres 
rettigheder.

Or. de

Ændringsforslag 95
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at undgå dobbeltarbejde i 
forbindelse med søgninger bør en 
omhyggelig søgning kun gennemføres i 
den medlemsstat, hvor det pågældende 
værk først blev offentliggjort eller udsendt. 

(15) For at undgå dobbeltarbejde i 
forbindelse med søgninger bør en 
omhyggelig søgning gennemføres i den 
medlemsstat, hvor det pågældende værk 
først blev offentliggjort eller udsendt. For 
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For at gøre det muligt at finde ud af, om et 
værk har fået status som forældreløst værk 
i en anden medlemsstat, bør 
medlemsstaterne sikre, at resultaterne af 
omhyggelige søgninger, der gennemføres 
på deres område, registreres i en offentligt 
tilgængelig database.

at gøre det muligt at finde ud af, om et 
værk har fået status som forældreløst værk 
i en anden medlemsstat, bør 
medlemsstaterne sikre, at resultaterne af 
omhyggelige søgninger, der gennemføres 
på deres område, registreres i en offentligt 
tilgængelig database.

Or. de

Ændringsforslag 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Ophavsmænd bør have ret til at bringe 
et værks status som forældreløst værk til 
ophør, hvis de træder frem og gør krav på 
deres værker.

(16) Rettighedshavere bør have ret til at 
bringe et værks status som forældreløst 
værk til ophør, hvis de træder frem og gør 
krav på deres værker.

Or. en

Ændringsforslag 97
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Ophavsmænd bør have ret til at bringe 
et værks status som forældreløst værk til 
ophør, hvis de træder frem og gør krav på 
deres værker.

(16) Rettighedshavere bør have ret til at 
bringe et værks status som forældreløst 
værk til ophør, hvis de træder frem og gør 
krav på deres værker.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre overensstemmelse med artikel 2, hvori udtrykket indehaveren af 
rettighederne til værket anvendes, er "rettighedshavere" at foretrække frem for 
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"ophavsmænd".

Ændringsforslag 98
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Ophavsmænd bør have ret til at bringe 
et værks status som forældreløst værk til 
ophør, hvis de træder frem og gør krav på 
deres værker.

(16) Ophavsmænd bør have ret til at
iværksætte en procedure med henblik på 
at bringe et værks status som forældreløst 
værk til ophør, hvis de træder frem og gør 
krav på deres værker.

Or. hu

Ændringsforslag 99
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Hvis et værk ikke længere har status 
som et forældreløst værk, kan der gøres 
krav på den godtgørelse, som normalt 
kommer til udbetaling i forbindelse med 
brugen af værket, herunder for tidligere 
brug. Medlemsstaterne bør bestemme, om 
der skal fastlægges en tidsfrist for 
rettighedshavernes krav på royalties.

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af betragtning 16.

Ændringsforslag 100
Petra Kammerevert
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Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at fremme læring og adgang til 
kulturarven bør medlemsstaterne tillade 
biblioteker, uddannelsesinstitutioner og 
museer, der er offentligt tilgængelige, 
såvel som arkiver, filmarvsinstitutioner og 
public service-radio-
/fjernsynsforetagender at stille 
forældreløse værker til rådighed og 
reproducere dem, når en sådan brug af 
værkerne bidrager til varetagelsen af 
deres almennyttige opgaver, navnlig at 
bevare og restaurere værker i deres 
samlinger og give adgang til værkerne
med kulturelle og uddannelsesmæssige 
formål. I forbindelse med dette direktiv 
bør filmarvsinstitutioner omfatte 
organisationer, der af medlemsstaterne er 
udpeget til at indsamle, katalogisere, 
bevare og restaurere film, der udgør en 
del af landenes kulturarv.

(17) For at fremme læring og adgang til 
kulturarven bør medlemsstaterne vedtage 
foranstaltninger for at stille forældreløse 
værker til rådighed og reproducere dem,
bl.a. med henblik på at bevare og 
restaurere værker og give adgang til 
værkerne i deres samlinger i kulturel og 
uddannelsesmæssig henseende. 

Or. de

Ændringsforslag 101
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at fremme læring og adgang til 
kulturarven bør medlemsstaterne tillade 
biblioteker, uddannelsesinstitutioner og 
museer, der er offentligt tilgængelige, såvel 
som arkiver, filmarvsinstitutioner og public 
service-radio-/fjernsynsforetagender at 
stille forældreløse værker til rådighed og 
reproducere dem, når en sådan brug af 
værkerne bidrager til varetagelsen af deres 

(17) For at fremme læring og adgang til 
kulturarven bør medlemsstaterne tillade 
biblioteker, uddannelsesinstitutioner og 
museer, der er offentligt tilgængelige, såvel 
som arkiver, registre, filmarvsinstitutioner 
og public service-radio-
/fjernsynsforetagender at stille forældreløse 
værker til rådighed og reproducere dem, 
når en sådan brug af værkerne bidrager til 
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almennyttige opgaver, navnlig at bevare og 
restaurere værker i deres samlinger og give 
adgang til værkerne med kulturelle og 
uddannelsesmæssige formål. I forbindelse 
med dette direktiv bør filmarvsinstitutioner 
omfatte organisationer, der af 
medlemsstaterne er udpeget til at indsamle, 
katalogisere, bevare og restaurere film, der 
udgør en del af landenes kulturarv.

varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, navnlig at bevare og restaurere 
værker i deres samlinger og give adgang til 
værkerne med kulturelle og 
uddannelsesmæssige formål. I forbindelse 
med dette direktiv bør filmarvsinstitutioner 
omfatte organisationer, der af 
medlemsstaterne er udpeget til at indsamle, 
katalogisere, bevare og restaurere film, der 
udgør en del af landenes kulturarv.

Or. hu

Ændringsforslag 102
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Digitaliseringen af den europæiske 
kulturarv kan fremmes ved hjælp af aftaler, 
idet biblioteker, uddannelsesinstitutioner, 
museer eller arkiver og
filmarvsinstitutioner med henblik på de 
anvendelser, der er tilladt i henhold til dette 
direktiv, kan indgå aftaler med 
kommercielle partnere om digitalisering og 
tilrådighedsstillelse af forældreløse værker.
Disse aftaler kan omfatte finansielle bidrag 
fra de kommercielle partnere.

(18) Digitaliseringen af den europæiske 
kulturarv kan fremmes ved hjælp af aftaler, 
idet biblioteker, uddannelsesinstitutioner, 
museer eller arkiver, filmarvsinstitutioner, 
radio-/fjernsynsforetagender og andre 
kulturinstitutioner med henblik på de 
anvendelser, der er tilladt i henhold til dette 
direktiv, kan indgå aftaler med 
kommercielle partnere om digitalisering og 
tilrådighedsstillelse af forældreløse værker.
Disse aftaler kan omfatte finansielle bidrag 
fra de kommercielle partnere.

Or. de

Ændringsforslag 103
Silvia Costa

Forslag til direktiv
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Digitaliseringen af den europæiske 
kulturarv kan fremmes ved hjælp af aftaler, 
idet biblioteker, uddannelsesinstitutioner, 
museer eller arkiver og 
filmarvsinstitutioner med henblik på de 
anvendelser, der er tilladt i henhold til dette 
direktiv, kan indgå aftaler med 
kommercielle partnere om digitalisering og 
tilrådighedsstillelse af forældreløse værker.
Disse aftaler kan omfatte finansielle bidrag 
fra de kommercielle partnere.

(18) Digitaliseringen af den europæiske 
kulturarv kan fremmes ved hjælp af aftaler, 
idet biblioteker, uddannelsesinstitutioner, 
museer eller arkiver og 
filmarvsinstitutioner med henblik på de 
anvendelser, der er tilladt i henhold til dette 
direktiv, kan indgå aftaler med 
kommercielle partnere om digitalisering og 
tilrådighedsstillelse af forældreløse værker.
Disse aftaler kan omfatte finansielle bidrag 
fra de kommercielle partnere, forudsat at 
værkerne ikke anvendes til sekundære 
kommercielle formål.

Or. it

Ændringsforslag 104
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at fremme EU-borgerne adgang til 
den europæiske kulturarv er det også 
nødvendigt at sikre, at forældreløse værker, 
der er digitaliseret og stillet til rådighed i 
én medlemsstat, også stilles til rådighed i 
andre medlemsstater. Offentligt 
tilgængelige biblioteker, 
uddannelsesinstitutioner, museer, arkiver, 
filmarvsinstitutioner og public service-
radio-/fjernsynsforetagender, der 
anvender et forældreløst værk som led i 
varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, bør kunne stille værket til 
rådighed for offentligheden i andre 
medlemsstater.

(19) For at fremme EU-borgerne adgang til 
den europæiske kulturarv er det også 
nødvendigt at sikre, at forældreløse værker, 
der er digitaliseret og stillet til rådighed i 
én medlemsstat, også stilles til rådighed i 
andre medlemsstater.

Or. de
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Ændringsforslag 105
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at fremme EU-borgerne adgang til 
den europæiske kulturarv er det også 
nødvendigt at sikre, at forældreløse værker, 
der er digitaliseret og stillet til rådighed i 
én medlemsstat, også stilles til rådighed i 
andre medlemsstater. Offentligt 
tilgængelige biblioteker, 
uddannelsesinstitutioner, museer, arkiver, 
filmarvsinstitutioner og public service-
radio-/fjernsynsforetagender, der anvender 
et forældreløst værk som led i varetagelsen 
af deres almennyttige opgaver, bør kunne 
stille værket til rådighed for offentligheden 
i andre medlemsstater.

(19) For at fremme EU-borgerne adgang til 
den europæiske kulturarv er det også 
nødvendigt at sikre, at forældreløse værker, 
der er digitaliseret og stillet til rådighed i 
én medlemsstat, også stilles til rådighed i 
andre medlemsstater. Offentligt 
tilgængelige biblioteker, 
uddannelsesinstitutioner, museer, arkiver,
registre, filmarvsinstitutioner og public 
service-radio-/fjernsynsforetagender, der 
anvender et forældreløst værk som led i 
varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, bør kunne stille værket til 
rådighed for offentligheden i andre 
medlemsstater.

Or. hu

Ændringsforslag 106
Malika Benarab-Attou

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at fremme EU-borgerne adgang til 
den europæiske kulturarv er det også 
nødvendigt at sikre, at forældreløse værker, 
der er digitaliseret og stillet til rådighed i 
én medlemsstat, også stilles til rådighed i 
andre medlemsstater. Offentligt 
tilgængelige biblioteker, 
uddannelsesinstitutioner, museer, arkiver, 
filmarvsinstitutioner og public service-
radio-/fjernsynsforetagender, der anvender 
et forældreløst værk som led i varetagelsen 
af deres almennyttige opgaver, bør kunne 

(19) For at fremme EU-borgerne adgang til 
den europæiske kulturarv er det også 
nødvendigt at sikre, at forældreløse værker, 
der er digitaliseret og stillet til rådighed i 
én medlemsstat, også stilles til rådighed i 
andre medlemsstater. Offentligt 
tilgængelige biblioteker, 
uddannelsesinstitutioner, museer, arkiver, 
filmarvsinstitutioner, public service-radio-
/fjernsynsforetagender og andre 
kulturinstitutioner, der anvender et 
forældreløst værk som led i varetagelsen af 
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stille værket til rådighed for offentligheden 
i andre medlemsstater.

deres almennyttige opgaver, bør kunne 
stille værket til rådighed for offentligheden 
i andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 107
Silvia Costa

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Dette direktiv bør ikke berøre
eksisterende ordninger i medlemsstaterne 
om forvaltning af rettigheder såsom
udvidede kollektive licenser.

(20) Dette direktiv bør fremme
eksisterende ordninger i medlemsstaterne 
om forvaltning af rettigheder gennem 
obligatoriske licenser eller udvidede 
kollektive licenser.

Or. it

Ændringsforslag 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Dette direktiv bør ikke berøre
eksisterende ordninger i medlemsstaterne 
om forvaltning af rettigheder såsom 
udvidede kollektive licenser.

(20) Dette direktiv bør ikke berøre 
ordninger i medlemsstaterne om 
forvaltning af rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 109
Marietje Schaake

Forslag til direktiv
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Dette direktiv bør ikke berøre
eksisterende ordninger i medlemsstaterne 
om forvaltning af rettigheder såsom 
udvidede kollektive licenser.

(20) Dette direktiv bør ikke berøre 
ordninger i medlemsstaterne om 
forvaltning af rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 110
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Dette direktiv bør ikke berøre 
eksisterende ordninger i medlemsstaterne 
om forvaltning af rettigheder såsom 
udvidede kollektive licenser.

(20) Dette direktiv bør ikke berøre 
ordninger i medlemsstaterne om 
forvaltning af rettigheder såsom udvidede 
kollektive licenser.

Or. de

Ændringsforslag 111
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Dette direktiv bør ikke berøre
eksisterende ordninger i medlemsstaterne
om forvaltning af rettigheder såsom 
udvidede kollektive licenser.

(20) Dette direktiv bør ikke berøre
medlemsstaternes ordninger om 
forvaltning af rettigheder såsom udvidede 
kollektive licenser, retlige formodninger 
om repræsentation eller overførsel, 
obligatoriske kollektive licenser eller 
kombinationer af disse ordninger.

Or. fr
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Ændringsforslag 112
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Dette direktiv bør ikke berøre 
eksisterende ordninger i medlemsstaterne 
om forvaltning af rettigheder såsom 
udvidede kollektive licenser.

(20) Dette direktiv bør ikke berøre 
eksisterende og fremtidige ordninger i 
medlemsstaterne om forvaltning af 
rettigheder såsom udvidede kollektive 
licenser.

Or. de

Ændringsforslag 113
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Dette direktiv bør ikke berøre 
eksisterende ordninger i medlemsstaterne 
om forvaltning af rettigheder såsom 
udvidede kollektive licenser.

(20) Dette direktiv bør ikke berøre 
eksisterende eller fremtidige ordninger i 
medlemsstaterne om forvaltning af 
rettigheder såsom udvidede kollektive 
licenser.

Or. en

Ændringsforslag 114
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør også have 
mulighed for at tillade brug af 
forældreløse værker til formål, der rækker 
ud over de almennyttige opgaver, der 

udgår
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varetages af organisationer, der er 
omfattet af dette direktiv. I sådanne 
tilfælde bør rettighedshavernes 
rettigheder og legitime interesser 
beskyttes.

Or. de

Ændringsforslag 115
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør også have 
mulighed for at tillade brug af forældreløse 
værker til formål, der rækker ud over de 
almennyttige opgaver, der varetages af
organisationer, der er omfattet af dette 
direktiv. I sådanne tilfælde bør 
rettighedshavernes rettigheder og legitime 
interesser beskyttes.

(21) Medlemsstaterne bør også have 
mulighed for at tillade brug af forældreløse 
værker til formål, der rækker ud over de 
almennyttige opgaver, der varetages af
offentligt tilgængelige biblioteker,
uddannelsesinstitutioner, museer, arkiver, 
filmarvsinstitutioner eller public service-
radio-/fjernsynsforetagender, der er 
omfattet af dette direktiv. I sådanne 
tilfælde bør rettighedshavernes rettigheder 
og legitime interesser beskyttes.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med certificering af den omhyggelige søgning, og dette tydeliggør 
samtidig, hvilke organisationer der er tale om.

Ændringsforslag 116
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette (22) Når en medlemsstat i henhold til dette 
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direktiv godkender offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, arkivers, filmarvsinstitutioners 
eller public service-radio-
/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker til formål, der rækker 
ud over varetagelsen af deres 
almennyttige opgaver, bør 
rettighedshavere, der træder frem og gør 
krav på deres værker, modtage et vederlag 
for brugen af værkerne. Ved en sådan 
godtgørelse bør værkets art og den 
pågældende brug tages i betragtning.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at 
indtægter, der opkræves ved en sådan brug 
af forældreløse værker med henblik på 
godtgørelse, men som der ikke gøres krav 
på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af dette direktiv, bør 
bidrage til finansiering af kilder til 
information om rettigheder, der kan lette en 
omhyggelig søgning ved hjælp af billige og 
automatiserede midler for de kategorier af 
værker, der reelt eller potentielt er omfattet 
af anvendelsesområdet for dette direktiv.

direktiv godkender brug af forældreløse 
værker, bør rettighedshavere, der træder 
frem og gør krav på deres værker, modtage 
et vederlag for brugen af værkerne. Ved en 
sådan godtgørelse bør værkets art og den 
pågældende brug tages i betragtning.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at 
indtægter, der opkræves ved en sådan brug 
af forældreløse værker med henblik på 
godtgørelse, men som der ikke gøres krav 
på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af dette direktiv, bør 
bidrage til finansiering af kilder til 
information om rettigheder, der kan lette en 
omhyggelig søgning ved hjælp af billige og 
automatiserede midler for de kategorier af 
værker, der reelt eller potentielt er omfattet 
af anvendelsesområdet for dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 117
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette 
direktiv godkender offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, arkivers, filmarvsinstitutioners 
eller public service-radio-
/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker til formål, der rækker 
ud over varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, bør rettighedshavere, der træder 
frem og gør krav på deres værker, modtage 

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette 
direktiv godkender offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, arkivers, filmarvsinstitutioners 
eller public service-radio-
/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker til formål, der rækker 
ud over varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, bør ophavsmænd, der træder frem 
og gør krav på deres værker, modtage et 
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et vederlag for brugen af værkerne. Ved en 
sådan godtgørelse bør værkets art og den 
pågældende brug tages i betragtning.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at 
indtægter, der opkræves ved en sådan brug 
af forældreløse værker med henblik på 
godtgørelse, men som der ikke gøres krav 
på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af dette direktiv, bør
bidrage til finansiering af kilder til 
information om rettigheder, der kan lette 
en omhyggelig søgning ved hjælp af 
billige og automatiserede midler for de 
kategorier af værker, der reelt eller 
potentielt er omfattet af 
anvendelsesområdet for dette direktiv.

vederlag for brugen af værkerne. Ved en 
sådan godtgørelse bør værkets art og den 
pågældende brug tages i betragtning.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at 
indtægter, der opkræves ved en sådan brug 
af forældreløse værker med henblik på 
godtgørelse, men som der ikke gøres krav 
på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af dette direktiv, bør
anvendes til at finansiere kulturelle 
institutioner eller faciliteter, der bidrager 
til fremme af kulturel forskellighed.

Or. de

Ændringsforslag 118
Marco Scurria

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette 
direktiv godkender offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, arkivers, filmarvsinstitutioners 
eller public service-radio-
/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker til formål, der rækker 
ud over varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, bør rettighedshavere, der træder 
frem og gør krav på deres værker, modtage 
et vederlag for brugen af værkerne. Ved en 
sådan godtgørelse bør værkets art og den 
pågældende brug tages i betragtning.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at 
indtægter, der opkræves ved en sådan brug 
af forældreløse værker med henblik på 
godtgørelse, men som der ikke gøres krav 
på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af dette direktiv, bør 

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette 
direktiv godkender offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, arkivers, filmarvsinstitutioners 
eller public service-radio-
/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker til formål, der rækker 
ud over varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, bør rettighedshavere, der træder 
frem og gør krav på deres værker, modtage 
et vederlag for brugen af værkerne. Ved en 
sådan godtgørelse bør værkets art og den 
pågældende brug tages i betragtning.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at 
indtægter, der opkræves ved en sådan brug 
af forældreløse værker med henblik på 
godtgørelse, men som der ikke gøres krav 
på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af dette direktiv, bør 
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bidrage til finansiering af kilder til 
information om rettigheder, der kan lette 
en omhyggelig søgning ved hjælp af 
billige og automatiserede midler for de 
kategorier af værker, der reelt eller 
potentielt er omfattet af 
anvendelsesområdet for dette direktiv.

bidrage til oprettelse af en garantifond til 
beskyttelse af rettighedshavere, hvis
rettigheder ikke er blevet anerkendt, fordi 
de ikke er blevet identificeret som 
rettighedshavere, og støtte til 
grænseoverskridende onlineprojekter med 
henblik på at sikre adgang til forældreløse
værker, der bidrager til fremme og 
bevarelse af den kulturelle og sproglige 
mangfoldighed i EU.

Or. it

Ændringsforslag 119
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette 
direktiv godkender offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, arkivers, filmarvsinstitutioners 
eller public service-radio-
/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker til formål, der rækker 
ud over varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, bør rettighedshavere, der træder 
frem og gør krav på deres værker, modtage 
et vederlag for brugen af værkerne. Ved en 
sådan godtgørelse bør værkets art og den 
pågældende brug tages i betragtning.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at 
indtægter, der opkræves ved en sådan brug 
af forældreløse værker med henblik på 
godtgørelse, men som der ikke gøres krav 
på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af dette direktiv, bør 
bidrage til finansiering af kilder til 
information om rettigheder, der kan lette 
en omhyggelig søgning ved hjælp af 
billige og automatiserede midler for de 
kategorier af værker, der reelt eller
potentielt er omfattet af 

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette 
direktiv godkender offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, arkivers, filmarvsinstitutioners 
eller public service-radio-
/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker til formål, der rækker 
ud over varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, bør rettighedshavere, der træder 
frem og gør krav på deres værker, modtage 
et vederlag for brugen af værkerne. Ved en 
sådan godtgørelse bør værkets art og den 
pågældende brug tages i betragtning.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at 
indtægter, der opkræves ved en sådan brug 
af forældreløse værker med henblik på 
godtgørelse, men som der ikke gøres krav 
på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af dette direktiv, bør 
bidrage til finansiering af de kulturelle 
institutioner eller faciliteter, der har størst 
behov for støtte, eller dem, der potentielt
giver det største kulturelle udbytte.
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anvendelsesområdet for dette direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 120
Marietje Schaake

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette 
direktiv godkender offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, arkivers, filmarvsinstitutioners 
eller public service-radio-
/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker til formål, der rækker 
ud over varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, bør rettighedshavere, der træder 
frem og gør krav på deres værker, modtage 
et vederlag for brugen af værkerne. Ved en 
sådan godtgørelse bør værkets art og den 
pågældende brug tages i betragtning.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at 
indtægter, der opkræves ved en sådan brug 
af forældreløse værker med henblik på 
godtgørelse, men som der ikke gøres krav 
på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af dette direktiv, bør
bidrage til finansiering af kilder til 
information om rettigheder, der kan lette en 
omhyggelig søgning ved hjælp af billige og 
automatiserede midler for de kategorier af 
værker, der reelt eller potentielt er omfattet 
af anvendelsesområdet for dette direktiv.

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette 
direktiv godkender offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, arkivers, filmarvsinstitutioners 
eller public service-radio-
/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker til formål, der rækker 
ud over varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, bør rettighedshavere, der træder 
frem og gør krav på deres værker, modtage 
et vederlag for brugen af værkerne. Ved en 
sådan godtgørelse bør værkets art og den 
pågældende brug tages i betragtning.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at 
indtægter, der opkræves ved en sådan brug 
af forældreløse værker med henblik på 
godtgørelse, men som der ikke gøres krav 
på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af dette direktiv, kan
bidrage til finansiering af kilder til 
information om rettigheder, der kan lette en 
omhyggelig søgning ved hjælp af billige og 
automatiserede midler for de kategorier af 
værker, der reelt eller potentielt er omfattet 
af anvendelsesområdet for dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 121
Malika Benarab-Attou
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Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette 
direktiv godkender offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, arkivers, filmarvsinstitutioners
eller public service-radio-
/fjernsynsforetagenders brug af 
forældreløse værker til formål, der rækker 
ud over varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, bør rettighedshavere, der træder 
frem og gør krav på deres værker, modtage 
et vederlag for brugen af værkerne. Ved en 
sådan godtgørelse bør værkets art og den 
pågældende brug tages i betragtning.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at 
indtægter, der opkræves ved en sådan brug 
af forældreløse værker med henblik på 
godtgørelse, men som der ikke gøres krav 
på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af dette direktiv, bør 
bidrage til finansiering af kilder til 
information om rettigheder, der kan lette en 
omhyggelig søgning ved hjælp af billige og 
automatiserede midler for de kategorier af 
værker, der reelt eller potentielt er omfattet 
af anvendelsesområdet for dette direktiv.

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette 
direktiv godkender offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, arkivers, filmarvsinstitutioners,
public service-radio-
/fjernsynsforetagenders og andre 
kulturinstitutioners brug af forældreløse 
værker til formål, der rækker ud over 
varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, bør rettighedshavere, der træder 
frem og gør krav på deres værker, modtage 
et vederlag for brugen af værkerne. Ved en 
sådan godtgørelse bør værkets art og den 
pågældende brug tages i betragtning.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at 
indtægter, der opkræves ved en sådan brug 
af forældreløse værker med henblik på 
godtgørelse, men som der ikke gøres krav 
på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af dette direktiv, bør 
bidrage til finansiering af kilder til 
information om rettigheder, der kan lette en 
omhyggelig søgning ved hjælp af billige og 
automatiserede midler for de kategorier af 
værker, der reelt eller potentielt er omfattet 
af anvendelsesområdet for dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 122
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Medlemsstaterne bør i samråd med 
forskellige skabere af indhold og aktører 
inden for ejerkæden af rettighedshavere 
gennemføre en politik med henblik på at 
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forhindre, at værker bliver forældreløse, 
så fænomenet begrænses, og antallet af 
forældreløse værker reduceres. Det er 
nødvendigt med en effektiv identifikation
af værker, udveksling af oplysninger om 
forældreløse værker og fremme af 
kollektiv forvaltning og udvidet kollektive 
forvaltning for at begrænse fænomenet 
forældreløse værker.

Or. en

Ændringsforslag 123
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Dette direktiv berører ikke direktiv 
2001/29/EF, og beskæftiger sig specifikt 
med visse tilladte anvendelser af 
forældreløse værker. Det indfører ikke 
nye undtagelser eller begrænsninger på 
ophavsret og beslægtede rettigheder,

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv sigter mod at løse et specifikt problem i hele EU, nemlig vedrørende tilladt 
anvendelse af forældreløse værker. Det er ikke ment - og bør derfor ikke fortolkes - som en 
ændring af direktiv 2001/29/EF.

Ændringsforslag 124
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv vedrører offentligt 1. Dette direktiv vedrører bestemte 
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tilgængelige bibliotekers,
uddannelsesinstitutioners og museers 
samt arkivers, filmarvsinstitutioners og 
public service-radio-
/fjernsynsforetagenders anvendelse af 
forældreløse værker til visse formål.

anvendelser af forældreløse værker.

Or. de

Ændringsforslag 125
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv vedrører offentligt 
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners og museers samt 
arkivers, filmarvsinstitutioners og public 
service-radio-/fjernsynsforetagenders
anvendelse af forældreløse værker til visse 
formål.

1. Dette direktiv vedrører offentligt 
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners og museers samt 
arkivers, filmarvsinstitutioners og radio-
/fjernsynsforetagenders anvendelse af 
forældreløse værker til visse formål.

Or. fr

Ændringsforslag 126
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv vedrører offentligt 
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners og museers samt 
arkivers, filmarvsinstitutioners og public 
service-radio-/fjernsynsforetagenders
anvendelse af forældreløse værker til visse 
formål.

1. Dette direktiv vedrører offentligt 
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners og museers samt 
arkivers, filmarvsinstitutioners, forlæggere
og radio-/fjernsynsforetagenders
anvendelse af forældreløse værker til visse 
formål.

Or. en
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Ændringsforslag 127
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv vedrører offentligt
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners og museers samt 
arkivers, filmarvsinstitutioners og public 
service-radio-/fjernsynsforetagenders 
anvendelse af forældreløse værker til visse 
formål.

1. Dette direktiv vedrører offentligt
finansierede bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners og museers samt 
arkivers, filmarvsinstitutioners, uge- og
dagbladsudgivere og public service-radio-
/fjernsynsforetagenders anvendelse af 
forældreløse værker til visse formål.

Or. en

Ændringsforslag 128
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Dette direktiv vedrører offentligt 
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners og museers samt 
arkivers, filmarvsinstitutioners og public 
service-radio-/fjernsynsforetagenders 
anvendelse af forældreløse værker til visse 
formål.

(1) Dette direktiv vedrører offentligt 
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners og museers samt 
arkivers, registres, filmarvsinstitutioners 
og public service-radio-
/fjernsynsforetagenders anvendelse af 
forældreløse værker til visse formål i 
medlemsstaterne.

Or. hu

Ændringsforslag 129
Marek Henryk Migalski

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

1. Dette direktiv vedrører offentligt 
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners og museers samt 
arkivers, filmarvsinstitutioners og public 
service-radio-/fjernsynsforetagenders 
anvendelse af forældreløse værker til visse 
formål.

1. Dette direktiv vedrører offentligt 
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners, ikke-
erhvervsmæssige forskningsinstitutter og 
museers samt arkivers, 
filmarvsinstitutioners og public service-
radio-/fjernsynsforetagenders anvendelse 
af forældreløse værker til visse formål.

Or. pl

Ændringsforslag 130
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktivet finder anvendelse på værker,
hvis første offentliggørelse eller 
udsendelse skete i en medlemsstat, og som 
er:

2. Direktivet finder anvendelse på værker, 
som er:

Or. es

Ændringsforslag 131
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktivet finder anvendelse på værker, 
hvis første offentliggørelse eller udsendelse 
skete i en medlemsstat, og som er:

2. Direktivet finder anvendelse på
forældreløse værker, hvis første 
offentliggørelse eller udsendelse eller 
udførelse skete i en medlemsstat, og som 
er:

Or. fr
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Ændringsforslag 132
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktivet finder anvendelse på værker, 
hvis første offentliggørelse eller udsendelse 
skete i en medlemsstat, og som er:

2. Direktivet finder anvendelse på værker, 
hvis første offentliggørelse, udstilling eller 
udsendelse skete i en medlemsstat, og som 
er:

Or. de

Ændringsforslag 133
Malika Benarab-Attou

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktivet finder anvendelse på værker, 
hvis første offentliggørelse eller
udsendelse skete i en medlemsstat, og som 
er:

2. Direktivet finder anvendelse på værker, 
hvis første offentliggørelse, udsendelse
eller præsentation skete i en medlemsstat, 
og som er:

Or. en

Ændringsforslag 134
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) værker offentliggjort i form af bøger, 
tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte 
medier, som findes i offentligt 
tilgængelige bibliotekers,

(1) værker udgivet i form af bøger, 
tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte 
medier, fotografier og kunstværker, eller
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uddannelsesinstitutioners, museers eller
arkivers samlinger, eller

Or. de

Ændringsforslag 135
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) værker offentliggjort i form af bøger, 
tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte 
medier, som findes i offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers eller arkivers samlinger, eller

(1) værker offentliggjort i deres helhed i
form af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og 
andre trykte medier, som findes i offentligt 
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners, museers eller 
arkivers samlinger, eller

Or. en

Ændringsforslag 136
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. værker offentliggjort i form af bøger, 
tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte 
medier, som findes i offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers eller arkivers samlinger, eller

1. værker offentliggjort i form af bøger, 
tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte 
medier, som findes i offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, registres eller arkivers samlinger, 
eller

Or. hu

Ændringsforslag 137
Malika Benarab-Attou
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) værker offentliggjort i form af bøger, 
tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte 
medier, som findes i offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers eller arkivers samlinger, eller

(1) værker offentliggjort i form af bøger, 
tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte 
medier, som findes i offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 
museers, registres eller arkivers samlinger, 
eller and kulturorganisationer, såsom 
operahuse, teatre og orkestre, og musik-
og danseensembler, eller

Or. en

Ændringsforslag 138
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) filmværker eller audiovisuelle værker i 
filmarvsinstitutioners samlinger eller

(2) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker eller bidrag til 
sådanne værker indeholdt deri, eller 

Or. de

Ændringsforslag 139
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker, der er produceret af 
public service-radio-
/fjernsynsforetagender før den 31. 
december 2002, og som findes i disse 
foretagenders arkiver.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 140
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker, der er produceret af
public service-radio-
/fjernsynsforetagender før den 31. 
december 2002, og som findes i disse 
foretagenders arkiver.

(3) værker, der er produceret af radio- og 
fjernsynsforetagender, og som findes i 
disse foretagenders arkiver.

Or. de

Ændringsforslag 141
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker, der er produceret af
public service-radio-
/fjernsynsforetagender før den 31. 
december 2002, og som findes i disse 
foretagenders arkiver.

3) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker, der er produceret af
radio- og fjernsynsforetagender, og som 
findes i disse foretagenders arkiver.

Or. fr

Ændringsforslag 142
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker, der er produceret af 
public service-radio-
/fjernsynsforetagender før den 31. 
december 2002, og som findes i disse 
foretagenders arkiver.

(3) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker, der er produceret af 
public service-radio- og 
fjernsynsforetagender, og som findes i 
disse foretagenders arkiver.

Or. es

Ændringsforslag 143
Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker, der er produceret af 
public service-radio-
/fjernsynsforetagender før den 31. 
december 2002, og som findes i disse 
foretagenders arkiver.

(3) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker, der er produceret af 
public service-radio- og 
fjernsynsforetagender, og som findes i 
disse foretagenders arkiver.

Or. en

Ændringsforslag 144
Marietje Schaake

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker, der er produceret af 
public service-radio-
/fjernsynsforetagender før den 31. 
december 2002, og som findes i disse 
foretagenders arkiver.

(3) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker, der er produceret af 
public service-radio- og 
fjernsynsforetagender, og som findes i 
disse foretagenders arkiver.
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Or. en

Ændringsforslag 145
Malika Benarab-Attou

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker, der er produceret af 
public service-radio-/fjernsynsforetagender 
før den 31. december 2002, og som findes i 
disse foretagenders arkiver.

(3) filmværker, lydværker eller 
audiovisuelle værker, der er produceret af 
public service-radio-/fjernsynsforetagender 
før den 31. december 2002, og som findes i 
disse foretagenders arkiver, eller

Or. en

Ændringsforslag 146
Malika Benarab-Attou

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) optagelser af live-arrangementer 
eller fotografier og andre billeder af de 
offentlige fremførelser, som findes i andre 
kulturinstitutioners samlinger.

Or. en

Ændringsforslag 147
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et værk anses for et forældreløst værk, 1. Et værk anses for et forældreløst værk, 
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hvis indehaveren af rettighederne til 
værket ikke er identificeret og lokaliseret, 
efter at der er gennemført og registreret en 
omhyggelig søgning i overensstemmelse 
med artikel 3.

hvis en eller flere indehavere af 
rettighederne til værket ikke kan 
identificeres og lokaliseres, efter at der er 
gennemført og registreret en omhyggelig 
søgning i god tro i overensstemmelse med 
artikel 3.

Or. fr

Ændringsforslag 148
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et værk anses for et forældreløst værk, 
hvis indehaveren af rettighederne til 
værket ikke er identificeret og lokaliseret, 
efter at der er gennemført og registreret en 
omhyggelig søgning i overensstemmelse 
med artikel 3.

1. Et værk anses for et forældreløst værk, 
hvis ophavsmanden eller indehaveren af
en forbundet rettighed til værket ikke er 
identificeret og lokaliseret, efter at der er 
gennemført og registreret en omhyggelig 
søgning i overensstemmelse med artikel 3.
Ved filmværker, lydværker og 
audiovisuelle værker, kan dette også 
gælde for enkelte, små bidrag til arbejdet; 
i så fald skal kun den pågældende del 
betragtes som et forældreløst værk.

Or. de

Ændringsforslag 149
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et værk anses for et forældreløst værk, 
hvis indehaveren af rettighederne til værket 
ikke er identificeret og lokaliseret, efter at 
der er gennemført og registreret en 
omhyggelig søgning i overensstemmelse 

1. Et værk anses for et forældreløst værk, 
hvis indehaveren af rettighederne til værket 
ikke er identificeret og lokaliseret, efter at 
der er gennemført og registreret en 
omhyggelig søgning i overensstemmelse 
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med artikel 3. med artikel 3.

Or. es

Ændringsforslag 150
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Et værk anses for et forældreløst værk, 
hvis indehaveren af rettighederne til værket 
ikke er identificeret og lokaliseret, efter at 
der er gennemført og registreret en 
omhyggelig søgning i overensstemmelse 
med artikel 3.

(1) Et værk anses for et forældreløst værk, 
hvis indehaveren af rettighederne til værket 
ikke er identificeret og lokaliseret, efter at 
der er gennemført inden for et rimeligt 
tidsrum og registreret en omhyggelig 
søgning i overensstemmelse med artikel 3.

Or. hu

Ændringsforslag 151
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der er mere end én rettighedshaver 
til et værk, og én af disse er identificeret og 
lokaliseret, anses værket ikke for 
forældreløst.

2. Hvis der er mere end én rettighedshaver 
til et værk, eller hvis det indeholder andre 
værker eller beskyttet materiale, og hvis 
mindst én af disse rettighedshavere ikke er
blevet både identificeret og lokaliseret, 
anses værket stadigvæk for forældreløst
under dette direktiv. Kendte eller 
identificerede rettighedshaveres 
rettigheder, især hvad angår deres ret til 
betaling, berøres ikke. Medlemsstaterne 
sikrer, at de i artikel 1, stk. 1, nævnte 
organisationer eller, i særdeleshed, de 
behørigt berettigede 
rettighedshaverorganisationer 
gennemfører en omhyggelig søgning for 
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at identificere og lokalisere de andre 
rettighedshavere til værket.

Or. fr

Ændringsforslag 152
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der er mere end én rettighedshaver 
til et værk, og én af disse er identificeret 
og lokaliseret, anses værket ikke for 
forældreløst.

2. Hvis der er mere end én ophavsmand 
eller indehaver af en forbundet ophavsret,
skal tilladelse afgivet af de ophavsmande 
eller rettighedshavere, der kunne 
lokaliseres, anses for tilstrækkeligt for, at 
arbejdet som helhed kan anvendes, hvis 
andre ophavsmande eller indehavere af 
forbundne ophavsrettigheder i 
overensstemmelse med dette direktiv ikke 
kunne identificeres eller er lokaliseres. 
Hvis der er tale om værker, hvis enkelte 
dele klart kan tilskrives forskellige 
ophavsmande eller indehavere af 
beslægtede ophavsrettigheder, skal hver 
del af værket gøres til genstand for en 
særlig undersøgelse for at afgøre, om det 
er et forældreløst værk som defineret i 
artikel 2, stk. 1. 

Or. de

Ændringsforslag 153
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at fastslå, om et værk er 
forældreløst, sikrer de organisationer, der 

1. Med henblik på at fastslå, om et værk
eller et bidrag til et værk er forældreløst, 
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er nævnt i artikel 1, stk. 1, at der for hvert 
enkelt værk gennemføres en omhyggelig 
søgning, idet de konsulterer de kilder, der 
er relevante for den pågældende kategori af 
værker.

sikrer ejeren, at der for hvert enkelt værk
er gennemført en omhyggelig søgning, 
idet de konsulterer de kilder, der er 
relevante for den pågældende kategori af 
værker. Ejerne kan bede 
vederlagsopkrævende foreninger udføre 
dette arbejde.

Or. de

Ændringsforslag 154
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at fastslå, om et værk er 
forældreløst, sikrer de organisationer, der 
er nævnt i artikel 1, stk. 1, at der for hvert 
enkelt værk gennemføres en omhyggelig 
søgning, idet de konsulterer de kilder, der 
er relevante for den pågældende kategori af 
værker.

1. Med henblik på at fastslå, om et værk er 
forældreløst, sikrer de organisationer, der 
er nævnt i artikel 1, stk. 1, eller 
rettighedshaverforeninger, at der for hvert 
enkelt værk gennemføres en omhyggelig 
søgning, idet de konsulterer de kilder, der 
er relevante for den pågældende kategori af 
værker.

Or. de

Ændringsforslag 154
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at fastslå, om et værk er 
forældreløst, sikrer de organisationer, der 
er nævnt i artikel 1, stk. 1, at der for hvert 
enkelt værk gennemføres en omhyggelig 
søgning, idet de konsulterer de kilder, der 
er relevante for den pågældende kategori af 

1. Med henblik på at fastslå, om et værk er 
forældreløst, sikrer de organisationer, der 
er nævnt i artikel 1, stk. 1, eller 
rettighedshaverorganisationer, at der for 
hvert enkelt værk gennemføres en 
omhyggelig søgning, idet de konsulterer de 
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værker. kilder, der er relevante for den pågældende 
kategori af værker.

Or. de

Ændringsforslag 155
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at fastslå, om et værk er 
forældreløst, sikrer de organisationer, der 
er nævnt i artikel 1, stk. 1, at der for hvert 
enkelt værk gennemføres en omhyggelig 
søgning, idet de konsulterer de kilder, der 
er relevante for den pågældende kategori af 
værker.

1. Med henblik på at fastslå, om et værk er 
forældreløst, sikrer de organisationer, der 
er nævnt i artikel 1, stk. 1, at der for hvert 
enkelt værk og enhver anden beskyttet 
frembringelse er gennemført en 
omhyggelig søgning i god tro, idet de 
konsulterer de kilder, der er relevante for 
den pågældende kategori af værker.

Or. fr

Ændringsforslag 156
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De organisationer, der er nævnt i 
artikel 1, stk. 1, kan vælge at sætte andre 
organisationer, herunder 
rettighedshaverorganisationer, til at 
gennemføre den omhyggelige søgning.

Or. en

Ændringsforslag 157
Petra Kammerevert
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvilke kilder der er relevante for hver 
enkelt kategori af værker afgøres af den 
enkelte medlemsstat i samråd med 
rettighedshaverne og brugerne, idet 
kilderne skal omfatte de kilder, der er 
opført i bilaget.

2. Hvilke kilder der er relevante for hver 
enkelt kategori af værker afgøres af den 
enkelte medlemsstat, og bør omfatte de 
kilder, der er opført i bilaget.

Or. de

Ændringsforslag 158
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvilke kilder der er relevante for hver 
enkelt kategori af værker afgøres af den 
enkelte medlemsstat i samråd med 
rettighedshaverne og brugerne, idet 
kilderne skal omfatte de kilder, der er 
opført i bilaget.

2. Hvilke kilder der er relevante for hver 
enkelt kategori af værker afgøres af den 
enkelte medlemsstat i forståelse med 
ophavsmanden og brugerne, idet kilderne 
skal omfatte de kilder, der er opført i 
bilaget.

Or. de

Ændringsforslag 159
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvilke kilder der er relevante for hver 
enkelt kategori af værker afgøres af den 
enkelte medlemsstat i samråd med 
rettighedshaverne og brugerne, idet 

2. Hvilke kilder der er relevante for hver 
enkelt kategori af værker afgøres af den 
enkelte medlemsstat i forståelse med 
rettighedshaverne og brugerne, idet 
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kilderne skal omfatte de kilder, der er 
opført i bilaget.

kilderne skal omfatte de kilder, der er 
opført i bilaget.

Or. en

Ændringsforslag 160
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvilke kilder der er relevante for hver 
enkelt kategori af værker afgøres af den 
enkelte medlemsstat i samråd med 
rettighedshaverne og brugerne, idet 
kilderne skal omfatte de kilder, der er 
opført i bilaget.

2. Hvilke kilder der er relevante for hver 
enkelt kategori af værker og enhver anden 
beskyttet frembringelse afgøres af den 
enkelte medlemsstat i samråd med 
rettighedshaverne og brugerne, idet 
kilderne kan omfatte de kilder, der er 
opført i bilaget.

Or. fr

Ændringsforslag 161
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvilke kilder der er relevante for hver 
enkelt kategori af værker afgøres af den 
enkelte medlemsstat i samråd med 
rettighedshaverne og brugerne, idet 
kilderne skal omfatte de kilder, der er 
opført i bilaget.

2. Hvilke kilder der er relevante for hver 
enkelt kategori af værker afgøres af den 
enkelte medlemsstat i samråd med 
rettighedshaverne og brugerne, idet 
kilderne skal omfatte alle de kilder, der er 
opført i bilaget.

Or. en

Begrundelse

Artikel 3, stk. 2 skal præcisere, at alle kilder i bilaget skal nævnes som de grundlæggende 
elementer i enhver omhyggelig søgning, som kan suppleres af medlemsstaterne, som aftalt af 
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rettighedshaverne for samme kategori af værker i de medlemsstater, hvor der søges om 
tilladelse.

Ændringsforslag 162
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er kun nødvendigt at udføre en 
omhyggelig søgning i den medlemsstat, 
hvor værket først er offentliggjort eller 
udsendt.

3. Det er nødvendigt at udføre en 
omhyggelig søgning i den medlemsstat, 
hvor værket først er offentliggjort eller 
udsendt.

Or. de

Ændringsforslag 163
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er kun nødvendigt at udføre en 
omhyggelig søgning i den medlemsstat, 
hvor værket først er offentliggjort eller 
udsendt.

3. Det er kun nødvendigt at udføre en 
omhyggelig søgning i den medlemsstat, 
hvor værket først er offentliggjort eller 
udsendt eller optaget.

Or. fr

Ændringsforslag 164
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er kun nødvendigt at udføre en 3. Det er kun nødvendigt at udføre en 



AM\876815DA.doc 65/93 PE472.126v01-00

DA

omhyggelig søgning i den medlemsstat, 
hvor værket først er offentliggjort eller 
udsendt.

omhyggelig søgning i den medlemsstat, 
hvor værket først er offentliggjort, udstillet
eller udsendt.

Or. de

Ændringsforslag 165
Malika Benarab-Attou

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er kun nødvendigt at udføre en 
omhyggelig søgning i den medlemsstat, 
hvor værket først er offentliggjort eller
udsendt.

3. Det er kun nødvendigt at udføre en 
omhyggelig søgning i den medlemsstat, 
hvor værket først er offentliggjort, udsendt
eller opført.

Or. en

Ændringsforslag 166
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er kun nødvendigt at udføre en 
omhyggelig søgning i den medlemsstat, 
hvor værket først er offentliggjort eller 
udsendt.

3. Det er kun nødvendigt at udføre en 
omhyggelig søgning i den medlemsstat, 
hvor værket først er offentliggjort eller 
udsendt; men hvis der hersker rimelig 
tvivl om hvor den første offentliggørelse 
eller udsendelse har fundet sted, kan 
omhyggelige søgninger udvides til andre 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Artikel 3, stk. 3 skal forklare, at når der hersker rimelig tvivl vedrørende sted, skal søgninger 
udvides til andre lande end det første udgivelsesland.
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Ændringsforslag 167
Iosif Matula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis værket har mere end én 
rettighedsindehaver, herunder fra lande 
uden for EU, skal de organisationer, der 
foretager den omhyggelige søgning 
forsøge at finde disse 
rettighedsindehavere.

Or. ro

Ændringsforslag 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis det vides, at et filmværk eller 
audiovisuelt værk er en koproduktion, 
skal den omhyggelige søgning finde sted i 
hver af de medlemsstater, hvor 
koproduktionen har fundet sted. 

Or. en

Ændringsforslag 169
Jean-Marie Cavada

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis det menes, at et filmværk eller 
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audiovisuelt værk er en koproduktion, 
skal den omhyggelige søgning finde sted i 
den medlemsstat, som har bidraget 
størstedelen af koproduktionen. Dette 
land identificeres ud fra materielle 
faktorer som det sprog, der bruges i 
filmen og filmens originaltitel. Hvis 
søgningen i nævnte land ikke lykkes, skal
det være obligatorisk at fortsætte 
søgningen i de lande, hvor der er en stærk 
formodning om, at sekundære 
koproducenter kan findes.

Or. fr

Ændringsforslag 170
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne 
af omhyggelige søgninger, der 
gennemføres på deres område, registreres i 
en offentligt tilgængelig database.

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne 
af omhyggelige søgninger, der 
gennemføres på deres område, registreres
og gemmes i en officielt anerkendt og
offentligt tilgængelig database.

Or. lt

Ændringsforslag 171
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne 
af omhyggelige søgninger, der 
gennemføres på deres område, registreres i 
en offentligt tilgængelig database.

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne 
af omhyggelige søgninger, der 
gennemføres på deres område, registreres i 
en offentligt tilgængelig og brugervenlig
database.
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Or. el

Ændringsforslag 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne 
af omhyggelige søgninger, der 
gennemføres på deres område, registreres i 
en offentligt tilgængelig database.

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne 
af omhyggelige søgninger, der 
gennemføres på deres område, registreres i 
en database, der er offentligt tilgængelig i 
alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 173
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne 
af omhyggelige søgninger, der 
gennemføres på deres område, registreres i 
en offentligt tilgængelig database.

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne 
af omhyggelige søgninger, der 
gennemføres på deres område, registreres i 
en database, der er offentligt tilgængelig
for alle medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 174
Iosif Matula

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne 
af omhyggelige søgninger, der 
gennemføres på deres område, registreres i 
en offentligt tilgængelig database.

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne 
af omhyggelige søgninger, der 
gennemføres på deres område, registreres i 
en offentligt tilgængelig database.
Startdatoen for de omhyggelige søgninger 
skal registreres i denne offentlige 
database.

Or. ro

Ændringsforslag 175
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Behørigt autoriserede 
rettighedshaverorganisationer skal have 
bemyndigelse til at agere på vegne af de 
rettighedshavere, som selv efter en 
omhyggelig søgning ikke kan lokaliseres.

Or. en

Ændringsforslag 176
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis det vides, at det filmværk eller 
audiovisuelle værk, der er genstand for 
den omhyggelige søgning, er en 
koproduktion, skal søgningen finde sted i 
hver af de medlemsstater, hvor 
koproduktionen har fundet sted. 
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Or. en

Ændringsforslag 177
Helga Trüpel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvor dette er foreneligt med EF-retten 
og internationale aftaler om ophavsret og 
beslægtede rettigheder, kan 
medlemsstaterne vedtage omfattende 
foranstaltninger til fastlæggelse af enkle 
og udvidede systemer til erklæring om 
rettigheder. 

Or. de

Ændringsforslag 178
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en 
rettighedshaver til et værk, der anses for 
forældreløst, til enhver tid har mulighed for 
at bringe værkets status som forældreløst 
værk til ophør.

Hvis et værk, der anses for forældreløst,
kun har én ophavsmand, sikrer 
medlemsstaterne, at den pågældende 
ophavsmand til enhver tid har mulighed 
for at bringe værkets status som 
forældreløst værk til ophør.

Or. de

Ændringsforslag 179
Petra Kammerevert

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

Medlemsstaterne sikrer, at en
rettighedshaver til et værk, der anses for 
forældreløst, til enhver tid har mulighed 
for at bringe værkets status som 
forældreløst værk til ophør.

Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmanden 
eller indehaveren af en ret, der er 
forbundet med ophavsret, til enhver tid har 
mulighed for at bringe værkets status som 
forældreløst værk til ophør.

Or. de

Ændringsforslag 180
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en 
rettighedshaver til et værk, der anses for 
forældreløst, til enhver tid har mulighed for 
at bringe værkets status som forældreløst 
værk til ophør.

Medlemsstaterne sikrer, at en 
rettighedshaver eller rettighedshavere til et 
værk, der anses for forældreløst, til enhver 
tid har mulighed for og eksklusiv ret til at 
bringe værkets status som forældreløst 
værk til ophør.

Or. el

Ændringsforslag 181
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en 
rettighedshaver til et værk, der anses for 
forældreløst, til enhver tid har mulighed for 
at bringe værkets status som forældreløst 
værk til ophør.

Medlemsstaterne sikrer, at en 
rettighedshaver til et værk, der anses for 
forældreløst, men som i mellemtiden er 
blevet fundet, til enhver tid har mulighed 
for at påbegynde processen at bringe 
værkets status som forældreløst værk til 
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ophør.

Or. hu

Ændringsforslag 182
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Tabet af et værks status som 
forældreløst berører ikke eksisterende 
kontrakter om brug af det pågældende 
værk i overensstemmelse med dette 
direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 183
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
organisationer, der er nævnt i artikel 1, 
stk. 1, har tilladelse til at anvende et 
forældreløst værk på følgende måder:

1. Medlemsstaterne sikrer, at forældreløse 
værker eller forældreløse bidrag til 
værker kan anvendes på følgende måder:

Or. de

Ændringsforslag 184
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved tilrådighedsstillelse af værket, jf. 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EF

a) ved tilrådighedsstillelse af det 
forældreløse værk for almenheden, 
herunder dets tilgængelighed for 
offentligheden til enhver tid og ethvert 
sted;

Or. fr

Ændringsforslag 185
Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved tilrådighedsstillelse af værket, jf. 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EF

a) ved at udsprede værket til almenheden, 
jf. artikel 3 i direktiv 2001/29/EF

Or. es

Ændringsforslag 186
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved tilrådighedsstillelse af værket, jf. 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EF

a) ved overføring af værket til 
almenheden, jf. artikel 3 i direktiv 
2001/29/EF

Or. de

Ændringsforslag 187
Petra Kammerevert
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved tilrådighedsstillelse af værket, jf. 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EF

a) ved overføring af værket til almenheden 
og ved at gøre det tilgængeligt, jf. artikel 3 
i direktiv 2001/29/EF

Or. de

Ændringsforslag 188
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre andet fastsættes i medfør af 
artikel 7, må de i artikel 1, stk. 1, nævnte 
organisationer ikke bruge forældreløse 
værker til at opfylde andre mål end 
varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, navnlig at bevare og restaurere 
værker i deres samlinger og give adgang 
til værkerne med kulturelle og 
uddannelsesmæssige formål.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 189
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre andet fastsættes i medfør af 
artikel 7, må de i artikel 1, stk. 1, nævnte 
organisationer ikke bruge forældreløse 
værker til at opfylde andre mål end 
varetagelsen af deres almennyttige 

2. Medmindre andet fastsættes i medfør af 
artikel 7, må de i artikel 1, stk. 1, nævnte 
organisationer ikke bruge forældreløse 
værker til at opfylde andre mål end 
varetagelsen af deres almennyttige 
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opgaver, navnlig at bevare og restaurere 
værker i deres samlinger og give adgang til 
værkerne med kulturelle og 
uddannelsesmæssige formål.

opgaver, navnlig at bevare og restaurere 
værker i deres samlinger og give adgang til 
værkerne for uddannelsesmæssige og 
forskningsmæssige formål.

Or. fr

Ændringsforslag 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre andet fastsættes i medfør af 
artikel 7, må de i artikel 1, stk. 1, nævnte 
organisationer ikke bruge forældreløse 
værker til at opfylde andre mål end 
varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, navnlig at bevare og restaurere 
værker i deres samlinger og give adgang til
værkerne med kulturelle og
uddannelsesmæssige formål.

2. Medmindre andet fastsættes i medfør af 
artikel 7, må de i artikel 1, stk. 1, nævnte 
organisationer ikke bruge forældreløse 
værker til at opfylde andre mål end 
varetagelsen af deres almennyttige 
opgaver, navnlig at bevare og restaurere 
værker i deres samlinger og give adgang til
disse værker for kulturelle, 
uddannelsesmæssige og
forskningsmæssige formål.

Or. en

Ændringsforslag 191
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan frit vælge en 
given ordning til forvaltning af 
rettigheder, såsom udvidede kollektive 
licenser.

Or. en



PE472.126v01-00 76/93 AM\876815DA.doc

DA

Ændringsforslag 192
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke de 
pågældende organisationers frihed til at 
indgå aftaler med henblik på at varetage 
deres almennyttige opgaver.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 193
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke de 
pågældende organisationers frihed til at 
indgå aftaler med henblik på at varetage 
deres almennyttige opgaver.

3. Dette direktiv berører ikke varetagelsen 
af almennyttige opgaver, især som en 
konsekvens af, at nationale, offentlige 
midler afsættes til digitalisering og 
formidling af forældreløse værker.

Or. fr

Ændringsforslag 194
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 
1, stk. 1, nævnte organisationer, når de 
anvender forældreløse værker i 
overensstemmelse med stk. 1, fører 
fortegnelser over deres omhyggelige 

udgår
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søgninger samt offentligt tilgængelige 
fortegnelser over deres brug af værkerne.

Or. de

Ændringsforslag 195
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at dette direktiv kan være fuldt ud 
effektivt, skal radio-
/fjernsynsforetagender kunne bruge 
anerkendte forældreløse værker, under de 
betingelser, der fastsat i dette direktiv, i 
løbet af deres normale aktiviteter.

Or. fr

Ændringsforslag 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Brugen af forældreløse værker inden 
for rammerne af dette direktiv skal fuldt 
ud respektere rettighedsindehavernes 
ideelle rettigheder. navnet på 
rettighedshaveren til et forældreløst værk 
i de tilfælde, hvor vedkommende er 
identificeret, men ikke lokaliseret, anføres 
ved enhver brug af værket.

Or. en
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Ændringsforslag 197
Silvia Costa

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Dette direktiv bør ikke berøre 
eksisterende ordninger i medlemsstaterne 
om forvaltning af rettigheder såsom 
udvidede kollektive licenser.

Or. it

Ændringsforslag 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Godkendelse af andre anvendelser af 

forældreløse værker

Or. en

Ændringsforslag 199
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Godkendelse af andre anvendelser af 

forældreløse værker

Or. de
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Ændringsforslag 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan godkende, at de 
organisationer, der er nævnt til i artikel 1, 
stk. 1, anvender et forældreløst værk til 
andre formål end dem, der er nævnt i 
artikel 6, stk. 2, forudsat at:

udgår

Or. en

Ændringsforslag 201
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan godkende, at de 
organisationer, der er nævnt til i artikel 1, 
stk. 1, anvender et forældreløst værk til 
andre formål end dem, der er nævnt i 
artikel 6, stk. 2, forudsat at:

udgår

Or. de

Ændringsforslag 202
Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan godkende, at de 
organisationer, der er nævnt til i artikel 1, 

1. Medlemsstaterne kan godkende, at de 
organisationer, der er nævnt til i artikel 1, 
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stk. 1, anvender et forældreløst værk til 
andre formål end dem, der er nævnt i 
artikel 6, stk. 2, forudsat at:

stk. 1, anvender et forældreløst værk til 
andre formål end dem, der er nævnt i 
artikel 6, stk. 2, hvis denne brug stadig er i 
overensstemmelse med deres public 
service-opgaver, forudsat at:

Or. fr

Ændringsforslag 203
Iosif Matula

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan godkende, at de 
organisationer, der er nævnt til i artikel 1, 
stk. 1, anvender et forældreløst værk til 
andre formål end dem, der er nævnt i 
artikel 6, stk. 2, forudsat at:

1. Medlemsstaterne kan godkende, at de 
organisationer, der er nævnt til i artikel 1, 
stk. 1, anvender et forældreløst værk til 
andre formål end dem, der er nævnt i 
artikel 6, stk. 2, til gengæld for en rimelig, 
fast afgift, forudsat at:

Or. ro

Ændringsforslag 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) organisationerne fører fortegnelser 
over deres omhyggelige søgninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 205
Petra Kammerevert
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) organisationerne fører fortegnelser 
over deres omhyggelige søgninger

udgår

Or. de

Ændringsforslag 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) organisationerne fører offentligt 
tilgængelige fortegnelser over deres brug 
af forældreløse værker

udgår

Or. en

Ændringsforslag 207
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) organisationerne fører offentligt 
tilgængelige fortegnelser over deres brug 
af forældreløse værker

udgår

Or. de

Ændringsforslag 208
Georgios Papanikolaou
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) organisationerne fører offentligt 
tilgængelige fortegnelser over deres brug af 
forældreløse værker

(2) organisationerne fører brugervenlige, 
detaljerede og offentligt tilgængelige 
fortegnelser over deres brug af 
forældreløse værker

Or. el

Ændringsforslag 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) navnet på rettighedshaveren til et 
forældreløst værk i de tilfælde, hvor 
vedkommende er identificeret, men ikke 
lokaliseret, anføres ved enhver brug af 
værket

udgår

Or. en

Ændringsforslag 210
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) navnet på rettighedshaveren til et 
forældreløst værk i de tilfælde, hvor 
vedkommende er identificeret, men ikke 
lokaliseret, anføres ved enhver brug af 
værket

udgår



AM\876815DA.doc 83/93 PE472.126v01-00

DA

Or. de

Ændringsforslag 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) rettighedshavere, der bringer et værks 
status som forældreløst værk til ophør, jf. 
artikel 5, modtager vederlag for de i 
artikel 1, stk. 1, nævnte organisationers 
brug af værket

udgår

Or. en

Ændringsforslag 212
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) rettighedshavere, der bringer et værks 
status som forældreløst værk til ophør, jf. 
artikel 5, modtager vederlag for de i 
artikel 1, stk. 1, nævnte organisationers 
brug af værket

udgår

Or. de

Ændringsforslag 213
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. rettighedshavere, der bringer et værks 
status som forældreløst værk til ophør, jf. 
artikel 5, modtager vederlag for de i artikel 
1, stk. 1, nævnte organisationers brug af 
værket

4. rettighedshavere, der bringer et værks 
status som forældreløst værk til ophør, jf. 
artikel 5, modtager herefter vederlag for de 
i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationers 
brug af værket

Or. hu

Ændringsforslag 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) rettighedshavere kan gøre krav på 
deres vederlag i henhold til nr. 4) inden 
for et tidsrum, der fastsættes af 
medlemsstaten, men som dog er mindst 
fem år fra datoen for den handling, der 
giver anledning til kravet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 215
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) rettighedshavere kan gøre krav på 
deres vederlag i henhold til nr. 4) inden 
for et tidsrum, der fastsættes af 
medlemsstaten, men som dog er mindst 
fem år fra datoen for den handling, der 
giver anledning til kravet.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne bestemmer selv, 
hvilken fremgangsmåde de benytter ved 
godkendelse af brug af forældreløse 
værker i henhold til stk.1, og hvordan 
eventuelle indtægter, som der ikke gøres 
krav på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af stk. 1, nr. 5, skal 
anvendes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 217
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne bestemmer selv, 
hvilken fremgangsmåde de benytter ved 
godkendelse af brug af forældreløse 
værker i henhold til stk.1, og hvordan 
eventuelle indtægter, som der ikke gøres 
krav på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af stk. 1, nr. 5, skal 
anvendes.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 218
Iosif Matula
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne bestemmer selv, 
hvilken fremgangsmåde de benytter ved 
godkendelse af brug af forældreløse værker 
i henhold til stk.1, og hvordan eventuelle 
indtægter, som der ikke gøres krav på 
inden udløbet af det tidsrum, der fastsættes 
i medfør af stk. 1, nr. 5, skal anvendes..

2. Medlemsstaterne bestemmer selv, 
hvilken fremgangsmåde de benytter ved 
godkendelse af brug af forældreløse værker 
i henhold til stk.1, og hvordan eventuelle 
indtægter, som der ikke gøres krav på 
inden udløbet af det tidsrum, der fastsættes 
i medfør af stk. 1, nr. 5, skal anvendes.
Offentlige institutioner, som finansierer 
kulturelle projekter i medlemsstaterne, 
skal vælges som en prioritet.

Or. ro

Ændringsforslag 219
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Mulighed for udvidet kollektiv 

forvaltning af rettigheder
1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
kollektive tildeling af rettigheder, der 
gælder mellem 
rettighedshaverorganisationer og store 
aktører, såsom audio- og 
fjernsynsforetagender, for så vidt angår 
kommunikation til offentligheden, 
herunder tilgængeliggørelsen af værker 
for offentligheden i henhold til artikel 3 i 
direktiv 2001/29 / EF, for bestemte 
kategorier af værker eller andre 
ophavsretligt beskyttede værker, kan 
udvides til forfattere og indehavere af 
beslægtede rettigheder i de samme 
kategorier af værker, der ikke er 
repræsenteret af den relevante 
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rettighedshaverorganisation, uanset om 
det pågældende værk er et forældreløst 
værk som defineret i artikel 2, forudsat at 
a) en rettighedshaver, der ikke er 
repræsenteret af forvaltningsselskabet til 
enhver tid kan gøre indsigelse mod 
kollektiv udnyttelse og udøve sine 
rettigheder direkte, og at
b) enhver sådan aftale mellem en 
rettighedshaverorganisation og en stor 
operatør er begrænset til produktioner 
først offentliggjort i den medlemsstat, 
hvor den store operatør har hjemme. 
2. Stk. 1 i denne artikel finder ikke 
anvendelse på biograffilm.
3. Medlemsstaterne sikrer, at når 
rettigheder er blevet tildelt kollektivt i 
overensstemmelse med punkt 1, fører den 
relevante rettighedshaverorganisation 
offentligt tilgængelige registre over 
rettighedshavere, der enten ikke kan 
identificeres eller ikke kan findes.

Or. de

Ændringsforslag 220
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
Fortegnelser over anvendelse og betaling

1. Medlemsstaterne sikrer, at omhyggelige 
søgninger efter forældreløse værker eller 
forældreløse bidrag til værker registreres i 
en offentligt tilgængelig form. Til dette 
formål udtænker de i samarbejde med 
Kommissionen EU-dækkende ensartede 
minimumsstandarder og søge at oprette
eller bruge en central databank.
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2. Medlemsstaterne sikrer, at brugen af 
forældreløse værker eller forældreløse 
bidrag til værker registreres i en offentligt 
tilgængelig form. Til dette formål 
udtænker de i samarbejde med 
Kommissionen EU-dækkende ensartede 
minimumsstandarder og søge at oprette 
eller bruge en central databank.
3. Hvis der er tale om forældreløse værker 
eller forældreløse bidrag til værker, hvor 
ophavsmænd eller indehavere af 
ophavsretsbeslægtede rettigheder er blevet 
identificeret men ikke fundet, skal 
navnene på disse personer angives, når 
værket benyttes.
4. Ophavsmænd eller indehavere af 
ophavsretsbeslægtede rettigheder, der 
afslutter et værks forældreløse status i 
overensstemmelse med artikel 5, skal 
modtage vederlag for tidligere benyttelse 
af værket. De kan gøre krav på deres 
godtgørelse inden for et tidsrum, der 
fastsættes af medlemsstaten, men som dog 
er mindst fem år fra datoen for den 
handling, der giver anledning til kravet. 
Hvis en rettighedshaverorganisation som 
nævnt i artikel 3 er berettiget til at 
modtage godtgørelsen på vegne af 
rettighedshaverne, rettes kravet om 
godtgørelse til 
rettighedshaverorganisationen.
5. Indtægter, der er tilgængelige i 
rettighedshaverorganisationer, som der 
ikke gøres krav på inden udløbet af det 
tidsrum, der fastsættes i medfør af stk. 4, 
bruges til de formål, som 
rettighedshaverorganisationer normalt 
bruger sådanne indtægter til.  
Medlemsstaterne kan beslutte, at 
indtægterne skal bruges til at dække 
omkostningerne ved omhyggelig søgning 
eller vedligeholdelse og servicering af de 
databanker, der kræves til dette formål.

Or. de
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Ændringsforslag 221
Zoltán Bagó

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv berører ikke bestemmelser 
vedrørende især patentret, varemærker, 
mønsterrettigheder, brugsmønstre, 
halvlederprodukters topografi, skrifttyper, 
adgangsstyrede og adgangsstyrende 
tjenester, adgang til radio- og tv-
spredningstjenesters kabel, beskyttelse af 
nationale skatte, pligtaflevering, lovgivning 
om restriktiv praksis og illoyal 
konkurrence, forretningshemmeligheder, 
sikkerhed, klassificerede oplysninger, 
databeskyttelse og privatlivets fred, 
aktindsigt i offentlige dokumenter og 
aftalelovgivningen.

Dette direktiv berører ikke bestemmelser 
vedrørende især patentret, varemærker, 
mønsterrettigheder, brugsmønstre, 
halvlederprodukters topografi, skrifttyper, 
adgangsstyrede og adgangsstyrende 
tjenester, adgang til radio- og tv-
spredningstjenesters kabel, beskyttelse af 
nationale skatte, pligtaflevering, lovgivning 
om restriktiv praksis og illoyal 
konkurrence, forretningshemmeligheder,
statshemmeligheder, sikkerhed, 
klassificerede oplysninger, databeskyttelse 
og privatlivets fred, beskyttelse af 
personlige fortrolighedsrettigheder,
aktindsigt i offentlige dokumenter og 
aftalelovgivningen.

Or. hu

Ændringsforslag 222
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv finder anvendelse med 
forbehold af bestemmelserne om 
forvaltning af rettigheder over værker og 
andre beskyttede frembringelser, navnlig 
bestemmelser om kollektive licenser, 
retlige formodninger om repræsentation 
eller overførsel, obligatoriske kollektive 
licenser eller kombinationer af disse, 
uanset om de nævnte værker eller 
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beskyttede frembringelser er forældreløse 
værker eller ej, som defineret i artikel 2, i 
overensstemmelse med EU-love og 
internationale traktater om ophavsret og 
beslægtede rettigheder. I tilfælde hvor 
sådanne bestemmelser ikke findes eller 
indføres, skal hver af de øvrige 
medlemsstater sikre, at modtagerne, der 
nævnes i artikel 1, stk. 1 er juridisk 
beskyttet i forhold til deres benyttelse af 
værker eller andre beskyttede 
frembringelser, der er genstand for en 
licens eller tilladelse i overensstemmelse 
med disse bestemmelser.

Or. fr

Ændringsforslag 223
Petra Kammerevert

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ordninger om 
forvaltningen af rettigheder i forbindelse 
med genstande, der er beskyttet af 
ophavsrettigheder eller beslægtede 
rettigheder, herunder især de kollektive 
licensordninger, formodninger om 
repræsentation eller overførsel, juridisk 
påkrævede forvaltningssystemer eller 
kombinationer heraf.  

Or. de

Ændringsforslag 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Forebyggende foranstaltninger

medlemsstaterne fremmer i koordination 
med de berørte parter alle forebyggende 
foranstaltninger, så fænomenet 
begrænses og antallet af forældreløse 
værker reduceres.

Or. en

Ændringsforslag 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Tidsmæssig anvendelse

1. Bestemmelserne i dette direktiv gælder 
for alle værker som omhandlet i artikel 1, 
der den [gennemførelsesdatoen] er 
beskyttet af medlemsstaternes lovgivning 
om ophavsret.
2. Dette direktiv berører ikke handlinger 
foretaget og rettigheder erhvervet inden 
den [gennemførelsesdatoen].

Or. en

Ændringsforslag 226
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1
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1. Bestemmelserne i dette direktiv gælder 
for alle værker som omhandlet i artikel 1, 
der den [gennemførelsesdatoen] er 
beskyttet af medlemsstaternes lovgivning 
om ophavsret.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 227
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgiversammenslutningen i det 
pågældende land og ophavsmand- og 
journalistsammenslutningerne

a) forlagene og udgiversammenslutningen 
i det pågældende land og forfatter- og 
journalistsammenslutningerne

Or. en

Begrundelse

Enkelte forlæggere skal også omfattes i denne kategori.

Ændringsforslag 228
Seán Kelly

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 3 – litra c a (nyt)
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ca) forlaget

Or. en
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Ændringsforslag 229
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 5 – indledning
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5) For audiovisuelle værker i 
filmarvsinstitutioners og public service-
radio-/fjernsynsforetagenders samlinger:

5) For audiovisuelle værker i 
filmarvsinstitutioners og public service-
radio-/fjernsynsforetagenders samlinger:

Or. fr

Ændringsforslag 230
Helga Trüpel

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 5 – litra d a (nyt)
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da) faglige sammenslutninger i relevante 
medlemsstater

Or. de


