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Ändringsförslag 38
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Bibliotek, museum, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet samt organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst är verksamma 
inom storskalig digitalisering av sina 
samlingar och arkiv för att skapa 
europeiska digitala bibliotek.
Medlemsstaternas bibliotek museum, 
arkiv, utbildningsinstitutioner, 
institutioner för filmarvet samt 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst bidrar till att bevara 
och sprida det europeiska kulturarvet, som
också är viktigt för att skapa europeiska 
digitala bibliotek som Europeana. Genom 
tekniker för digitalisering i stor skala av 
tryckta produkter samt för efterforskning 
och indexering ökar forskningsvärdet för 
bibliotekens samlingar.

(1) Bibliotek, museer, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet samt organisationer för radio och 
TV men även privata inrättningar med 
samlingar håller på att genomföra en
digitalisering av sina samlingar och arkiv. 
De bidrar till att bevara och sprida det 
europeiska kulturarvet, vilket också är 
viktigt för att skapa europeiska digitala 
bibliotek som Europeana. Genom tekniker 
för digitalisering i stor skala av tryckta 
produkter samt för efterforskning och 
indexering ökar forskningsvärdet för 
bibliotekens samlingar.

Or. de

Ändringsförslag 39
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Bibliotek, museum, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet samt organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst är verksamma 
inom storskalig digitalisering av sina 
samlingar och arkiv för att skapa 

(1) Bibliotek, museer, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet samt organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst i 
medlemsstaterna håller på att genomföra 
en storskalig digitalisering av sina 
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europeiska digitala bibliotek. 
Medlemsstaternas bibliotek, museum, 
arkiv, utbildningsinstitutioner, 
institutioner för filmarvet samt 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst bidrar till att bevara 
och sprida det europeiska kulturarvet, som
också är viktigt för att skapa europeiska 
digitala bibliotek som Europeana. Genom 
tekniker för digitalisering i stor skala av 
tryckta produkter samt för efterforskning 
och indexering ökar forskningsvärdet för 
bibliotekens samlingar.

samlingar och arkiv för att skapa 
europeiska digitala bibliotek. De bidrar 
också till att bevara och sprida det 
europeiska kulturarvet, vilket också är 
viktigt för att skapa europeiska digitala 
bibliotek som Europeana. Genom tekniker 
för digitalisering i stor skala av tryckta 
produkter samt för efterforskning och 
indexering ökar forskningsvärdet för 
bibliotekens samlingar.

Or. es

Ändringsförslag 40
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Bibliotek, museum, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet samt organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst är verksamma 
inom storskalig digitalisering av sina 
samlingar och arkiv för att skapa 
europeiska digitala bibliotek. 
Medlemsstaternas bibliotek, museum, 
arkiv, utbildningsinstitutioner, institutioner 
för filmarvet samt organisationer för radio 
och TV i allmänhetens tjänst bidrar till att
bevara och sprida det europeiska 
kulturarvet, som också är viktigt för att 
skapa europeiska digitala bibliotek som 
Europeana. Genom tekniker för 
digitalisering i stor skala av tryckta 
produkter samt för efterforskning och 
indexering ökar forskningsvärdet för 
bibliotekens samlingar.

(1) Bibliotek, museer, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet samt organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst håller på att 
genomföra en storskalig digitalisering av 
sina samlingar och arkiv för att skapa 
europeiska digitala bibliotek. 
Medlemsstaternas bibliotek, museer, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet samt organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst ger allmänheten 
tillgång till Europas rika och varierade 
kulturarv och bidrar till detta arv, vilket
också är viktigt för att skapa europeiska 
digitala bibliotek som Europeana. Genom 
tekniker för digitalisering i stor skala av 
tryckta produkter samt för efterforskning 
och indexering ökar forskningsvärdet för 
bibliotekens samlingar.

Or. lt
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Ändringsförslag 41
Malika Benarab-Attou

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Bibliotek, museum, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet samt organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst är verksamma 
inom storskalig digitalisering av sina 
samlingar och arkiv för att skapa 
europeiska digitala bibliotek. 
Medlemsstaternas bibliotek, museum, 
arkiv, utbildningsinstitutioner, institutioner 
för filmarvet samt organisationer för radio 
och TV i allmänhetens tjänst bidrar till att 
bevara och sprida det europeiska 
kulturarvet, som också är viktigt för att 
skapa europeiska digitala bibliotek som 
Europeana. Genom tekniker för 
digitalisering i stor skala av tryckta 
produkter samt för efterforskning och 
indexering ökar forskningsvärdet för 
bibliotekens samlingar.

(1) Bibliotek, museer, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet, organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst samt andra 
kulturorganisationer håller på att 
genomföra en storskalig digitalisering av 
sina samlingar och arkiv för att skapa 
europeiska digitala bibliotek. 
Medlemsstaternas bibliotek, museer, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet, organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst samt andra 
kulturorganisationer bidrar till att bevara 
och sprida det europeiska kulturarvet, 
vilket också är viktigt för att skapa 
europeiska digitala bibliotek som 
Europeana. Genom tekniker för 
digitalisering i stor skala av tryckta 
produkter samt för efterforskning och 
indexering ökar forskningsvärdet för 
bibliotekens samlingar.

Or. en

Ändringsförslag 42
Zoltán Bagó

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Bibliotek, museum, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet samt organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst är verksamma 

(1) Bibliotek, museer, inrättningar med 
dokumentsamlingar, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet samt organisationer för radio och 
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inom storskalig digitalisering av sina 
samlingar och arkiv för att skapa 
europeiska digitala bibliotek. 
Medlemsstaternas bibliotek, museum, 
arkiv, utbildningsinstitutioner, institutioner 
för filmarvet samt organisationer för radio 
och TV i allmänhetens tjänst bidrar till att 
bevara och sprida det europeiska 
kulturarvet, som också är viktigt för att 
skapa europeiska digitala bibliotek som 
Europeana. Genom tekniker för 
digitalisering i stor skala av tryckta 
produkter samt för efterforskning och 
indexering ökar forskningsvärdet för 
bibliotekens samlingar.

TV i allmänhetens tjänst håller på att 
genomföra en storskalig digitalisering av 
sina samlingar och arkiv för att skapa 
europeiska digitala bibliotek. 
Medlemsstaternas bibliotek, museer, 
inrättningar med dokumentsamlingar, 
arkiv, utbildningsinstitutioner, institutioner 
för filmarvet samt organisationer för radio 
och TV i allmänhetens tjänst bidrar till att 
bevara och sprida det europeiska 
kulturarvet, vilket också är viktigt för att 
skapa europeiska digitala bibliotek som 
Europeana. Genom tekniker för 
digitalisering i stor skala av tryckta 
produkter samt för efterforskning och 
indexering ökar forskningsvärdet för 
bibliotekens samlingar.

Or. hu

Ändringsförslag 43
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Främjandet av den fria rörligheten för 
kunskap och innovationer på den inre 
marknaden är en viktig del i Europa 2020-
strategin. I kommissionens meddelande 
Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla utgör en digital 
agenda för Europa ett av huvudinitiativen.

(2) Främjandet av den fria rörligheten för 
kunskap och innovationer på den inre 
marknaden är en viktig del i Europa 2020-
strategin. I kommissionens meddelande 
Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla utgör en digital 
agenda för Europa ett av huvudinitiativen.
Europa 2020-strategin kan inte 
genomföras om det inte skapas en verklig 
inre marknad för immateriella rättigheter.

Or. lt
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Ändringsförslag 44
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att skapa en rättslig ram för att 
underlätta digitaliseringen och spridningen 
av så kallade anonyma verk, det vill säga 
verk vars upphovsman inte kan identifieras 
eller, om upphovsmannen har identifierats, 
inte kan lokaliseras, är en nyckelåtgärd i 
Europas digitala agenda, enligt 
kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – En digital agenda för 
Europa.

(3) Att skapa en rättslig ram för att 
underlätta digitaliseringen och spridningen 
av så kallade anonyma verk, det vill säga 
verk vars rättsinnehavare inte kan 
identifieras eller, om rättsinnehavaren 
eller rättsinnehavarna har identifierats, 
inte kan lokaliseras, är en nyckelåtgärd i 
Europas digitala agenda, enligt 
kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – En digital agenda för 
Europa.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att skapa en rättslig ram för att 
underlätta digitaliseringen och spridningen 
av så kallade anonyma verk, det vill säga 
verk vars upphovsman inte kan identifieras 
eller, om upphovsmannen har identifierats, 
inte kan lokaliseras, är en nyckelåtgärd i 
Europas digitala agenda, enligt 
kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – En digital agenda för 
Europa.

(3) Att skapa en rättslig ram för att 
underlätta digitaliseringen och spridningen 
av så kallade anonyma verk, det vill säga 
verk vars rättsinnehavare inte kan 
identifieras eller, om rättsinnehavaren har 
identifierats, inte kan lokaliseras, är en 
nyckelåtgärd i Europas digitala agenda, 
enligt kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – En digital agenda för 
Europa.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att skapa en rättslig ram för att 
underlätta digitaliseringen och spridningen 
av så kallade anonyma verk, det vill säga 
verk vars upphovsman inte kan identifieras 
eller, om upphovsmannen har identifierats, 
inte kan lokaliseras, är en nyckelåtgärd i 
Europas digitala agenda, enligt 
kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – En digital agenda för 
Europa.

(3) Att skapa en rättslig ram för att 
underlätta digitaliseringen och spridningen 
av så kallade anonyma verk, det vill säga 
verk vars rättsinnehavare inte kan 
identifieras eller, om rättsinnehavaren har 
identifierats, inte kan lokaliseras, är en 
nyckelåtgärd i Europas digitala agenda, 
enligt kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – En digital agenda för 
Europa.

Or. en

Motivering

Konsekvens med artikel 2, där termen rättsinnehavare används. Detta begrepp bör föredras 
framför upphovsman.

Ändringsförslag 47
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att skapa en rättslig ram för att 
underlätta digitaliseringen och spridningen 
av så kallade anonyma verk, det vill säga 
verk vars upphovsman inte kan identifieras 
eller, om upphovsmannen har identifierats, 
inte kan lokaliseras, är en nyckelåtgärd i 
Europas digitala agenda, enligt 
kommissionens meddelande till 

(Berör inte den svenska versionen.)
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Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – En digital agenda för 
Europa.

Or. es

Ändringsförslag 48
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att skapa en rättslig ram för att 
underlätta digitaliseringen och spridningen 
av så kallade anonyma verk, det vill säga 
verk vars upphovsman inte kan identifieras 
eller, om upphovsmannen har identifierats, 
inte kan lokaliseras, är en nyckelåtgärd i 
Europas digitala agenda, enligt 
kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – En digital agenda för 
Europa.

(3) Att skapa en rättslig ram för att 
underlätta digitaliseringen och spridningen 
av så kallade anonyma verk, det vill säga 
verk vars upphovsman eller innehavare av 
närstående rättigheter inte kan identifieras 
eller, om upphovsmannen har identifierats, 
inte kan lokaliseras, är en nyckelåtgärd i 
Europas digitala agenda, enligt 
kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – En digital agenda för 
Europa.

Or. de

Ändringsförslag 49
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att skapa en rättslig ram för att 
underlätta digitaliseringen och spridningen 
av så kallade anonyma verk, det vill säga 
verk vars upphovsman inte kan identifieras 
eller, om upphovsmannen har identifierats, 

(3) Att skapa en rättslig ram för att 
underlätta digitaliseringen och spridningen 
av så kallade anonyma verk, det vill säga 
verk vars upphovsman inte kan identifieras 
eller, om upphovsmannen har identifierats, 
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inte kan lokaliseras, är en nyckelåtgärd i 
Europas digitala agenda, enligt 
kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – En digital agenda för 
Europa.

inte kan lokaliseras, är en nyckelåtgärd i 
Europas digitala agenda, enligt 
kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – En digital agenda för 
Europa. Digitalisering och spridning av 
anonyma verk är en särskild kulturell och 
ekonomisk utmaning.

Or. lt

Ändringsförslag 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Upphovsmäns ensamrättigheter att 
mångfaldiga sina verk och att göra dem 
tillgängliga för allmänheten, 
harmoniserade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/2/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
upphovsmannens samtycke krävs innan ett 
verk digitaliseras och görs tillgängligt för 
allmänheten.

(4) Rättsinnehavares ensamrättigheter att 
mångfaldiga sina verk och att göra dem 
tillgängliga för allmänheten, 
harmoniserade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 
om harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
rättsinnehavarens samtycke krävs innan 
ett verk digitaliseras och görs tillgängligt 
för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 51
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Upphovsmäns ensamrättigheter att (4) Rättsinnehavares ensamrättigheter att 
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mångfaldiga sina verk och att göra dem 
tillgängliga för allmänheten, 
harmoniserade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/2/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
upphovsmannens samtycke krävs innan ett 
verk digitaliseras och görs tillgängligt för 
allmänheten.

mångfaldiga sina verk och att göra dem 
tillgängliga för allmänheten, 
harmoniserade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 
om harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
upphovsmannens samtycke krävs innan ett 
verk digitaliseras och görs tillgängligt för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Konsekvens med artikel 2, där termen rättsinnehavare används. Detta begrepp bör föredras 
framför upphovsman.

Ändringsförslag 52
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Upphovsmäns ensamrättigheter att 
mångfaldiga sina verk och att göra dem 
tillgängliga för allmänheten, 
harmoniserade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/2/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
upphovsmannens samtycke krävs innan ett 
verk digitaliseras och görs tillgängligt för 
allmänheten.

(4) Rättsinnehavares ensamrättigheter att 
mångfaldiga sina verk och att göra dem 
tillgängliga för allmänheten, 
harmoniserade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 
om harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
rättsinnehavarens eller rättsinnehavarnas
samtycke krävs innan ett verk digitaliseras 
och görs tillgängligt för allmänheten.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Maria Badia i Cutchet
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Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Upphovsmäns ensamrättigheter att 
mångfaldiga sina verk och att göra dem 
tillgängliga för allmänheten, 
harmoniserade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/2/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
upphovsmannens samtycke krävs innan ett 
verk digitaliseras och görs tillgängligt för 
allmänheten.

(4) Upphovsmäns ensamrättigheter att 
mångfaldiga sina verk och att offentliggöra
dem, harmoniserade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 
om harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
upphovsmannens samtycke krävs innan ett 
verk digitaliseras och görs tillgängligt för 
allmänheten.

Or. es

Ändringsförslag 54
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Upphovsmäns ensamrättigheter att 
mångfaldiga sina verk och att göra dem 
tillgängliga för allmänheten, 
harmoniserade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/2/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
upphovsmannens samtycke krävs innan ett 
verk digitaliseras och görs tillgängligt för 
allmänheten.

(4) Upphovsmäns ensamrättigheter att 
mångfaldiga sina verk och överföra dem
till allmänheten, harmoniserade i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 
om harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
upphovsmannens samtycke krävs innan ett 
verk digitaliseras och görs tillgängligt för 
allmänheten.

Or. de
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Ändringsförslag 55
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Upphovsmäns ensamrättigheter att 
mångfaldiga sina verk och att göra dem 
tillgängliga för allmänheten, 
harmoniserade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/2/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
upphovsmannens samtycke krävs innan ett 
verk digitaliseras och görs tillgängligt för 
allmänheten.

(4) Upphovsmäns ensamrättigheter att 
mångfaldiga sina verk och att överföra 
dem till och göra dem tillgängliga för 
allmänheten, harmoniserade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
upphovsmannens samtycke krävs innan ett 
verk digitaliseras och görs tillgängligt för 
allmänheten.

Or. de

Ändringsförslag 56
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För anonyma verk kan ett sådant 
förhandssamtycke till mångfaldigande av 
verken eller till att göra dem tillgängliga 
för allmänheten inte inhämtas.

(5) För anonyma verk kan ett sådant 
förhandssamtycke inte inhämtas.

Or. de
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Ändringsförslag 57
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För anonyma verk kan ett sådant 
förhandssamtycke till mångfaldigande av 
verken eller till att göra dem tillgängliga
för allmänheten inte inhämtas.

(5) För anonyma verk kan ett sådant 
förhandssamtycke till mångfaldigande av 
verken eller till att överföra dem till
allmänheten inte inhämtas.

Or. de

Ändringsförslag 58
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För anonyma verk kan ett sådant 
förhandssamtycke till mångfaldigande av 
verken eller till att göra dem tillgängliga 
för allmänheten inte inhämtas.

(5) För anonyma verk kan ett sådant 
förhandssamtycke till mångfaldigande av 
verken eller till att offentliggöra dem inte 
inhämtas.

Or. es

Ändringsförslag 59
Zoltán Bagó

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För anonyma verk kan ett sådant 
förhandssamtycke till mångfaldigande av 
verken eller till att göra dem tillgängliga 
för allmänheten inte inhämtas.

(5) För anonyma verk kan ett sådant 
förhandssamtycke från upphovsmannen 
till mångfaldigande av verken eller till att 
göra dem tillgängliga för allmänheten inte 
inhämtas.
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Or. hu

Ändringsförslag 60
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaternas olika metoder för 
erkännandet av anonyma verks status kan 
utgöra hinder för den inre marknadens 
funktion samt för användningen av och den 
gränsöverskridande tillgången till anonyma 
verk. Olika metoder kan även leda till 
begränsningar när det gäller den fria 
rörligheten för varor och tjänster som 
inbegriper kulturellt innehåll. Därför är det 
lämpligt att säkerställa ett ömsesidigt 
erkännande av anonyma verks status.

(6) Medlemsstaternas olika metoder för 
erkännandet av anonyma verks status kan 
utgöra hinder för den inre marknadens 
funktion samt för användningen av och den 
gränsöverskridande tillgången till anonyma 
verk. Olika metoder kan även leda till 
begränsningar när det gäller den fria 
rörligheten för varor och tjänster som 
inbegriper kulturellt innehåll och göra det 
svårare för allmänheten att få tillgång till 
och dra fördel av dessa varor och tjänster. 
Därför är det lämpligt att säkerställa ett 
ömsesidigt erkännande av anonyma verks 
status.

Or. es

Ändringsförslag 61
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En gemensam metod för att fastställa 
anonyma verks status och tillåten 
användning av anonyma verk är särskilt 
viktig för att säkerställa rättssäkerhet på 
den inre marknaden för användningen av 
anonyma verk när det gäller bibliotek,
museer, utbildningsinstitutioner, arkiv, 
institutioner för filmarvet samt 
organisationer för radio och TV i 

(7) En gemensam metod för att fastställa 
anonyma verks status och tillåten 
användning av anonyma verk är särskilt 
viktig för att säkerställa rättssäkerhet på 
den inre marknaden för användningen av 
anonyma verk.
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allmänhetens tjänst.

Or. de

Ändringsförslag 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En gemensam metod för att fastställa 
anonyma verks status och tillåten 
användning av anonyma verk är särskilt 
viktig för att säkerställa rättssäkerhet på 
den inre marknaden för användningen av 
anonyma verk när det gäller bibliotek, 
museum, utbildningsinstitutioner, arkiv, 
institutioner för filmarvet samt 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

(7) En gemensam metod för att fastställa 
anonyma verks status och tillåten 
användning av anonyma verk är särskilt 
viktig för att säkerställa rättssäkerhet på 
den inre marknaden för användningen av 
anonyma verk när det gäller bibliotek, 
museer, utbildningsinstitutioner, arkiv, 
institutioner för filmarvet samt 
programföretag.

Or. en

Ändringsförslag 63
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En gemensam metod för att fastställa 
anonyma verks status och tillåten 
användning av anonyma verk är särskilt 
viktig för att säkerställa rättssäkerhet på 
den inre marknaden för användningen av 
anonyma verk när det gäller bibliotek, 
museum, utbildningsinstitutioner, arkiv, 
institutioner för filmarvet samt 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

(7) En gemensam metod för att fastställa 
anonyma verks status och tillåten 
användning av anonyma verk är särskilt 
viktig för att säkerställa rättssäkerhet på 
den inre marknaden för användningen av 
anonyma verk när det gäller bibliotek, 
museer, utbildningsinstitutioner, arkiv, 
institutioner för filmarvet samt 
organisationer för radio och TV.
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Or. de

Ändringsförslag 64
Zoltán Bagó

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En gemensam metod för att fastställa 
anonyma verks status och tillåten 
användning av anonyma verk är särskilt 
viktig för att säkerställa rättssäkerhet på 
den inre marknaden för användningen av 
anonyma verk när det gäller bibliotek, 
museum, utbildningsinstitutioner, arkiv, 
institutioner för filmarvet samt 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

(7) En gemensam metod för att fastställa 
anonyma verks status och tillåten 
användning av anonyma verk är särskilt 
viktig för att säkerställa rättssäkerhet på 
den inre marknaden för användningen av 
anonyma verk när det gäller bibliotek, 
museer, inrättningar med 
dokumentsamlingar, arkiv, 
utbildningsinstitutioner, institutioner för 
filmarvet samt organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst.

Or. hu

Ändringsförslag 65
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En gemensam metod för att fastställa 
anonyma verks status och tillåten 
användning av anonyma verk är särskilt 
viktig för att säkerställa rättssäkerhet på 
den inre marknaden för användningen av 
anonyma verk när det gäller bibliotek, 
museum, utbildningsinstitutioner, arkiv, 
institutioner för filmarvet samt 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

(7) Hur förvaltningen av immateriella 
rättigheter ser ut är också avgörande för 
den europeiska kulturens rikedom och 
livskvaliteten i Europa. En gemensam 
metod för att fastställa anonyma verks 
status och tillåten användning av anonyma 
verk är särskilt viktig för att säkerställa 
rättssäkerhet på den inre marknaden för 
användningen av anonyma verk när det 
gäller bibliotek, museer, 
utbildningsinstitutioner, arkiv, institutioner 
för filmarvet samt organisationer för radio 
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och TV i allmänhetens tjänst.

Or. lt

Ändringsförslag 66
Malika Benarab-Attou

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En gemensam metod för att fastställa 
anonyma verks status och tillåten 
användning av anonyma verk är särskilt 
viktig för att säkerställa rättssäkerhet på 
den inre marknaden för användningen av 
anonyma verk när det gäller bibliotek, 
museum, utbildningsinstitutioner, arkiv, 
institutioner för filmarvet samt
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

(7) En gemensam metod för att fastställa 
anonyma verks status och tillåten 
användning av anonyma verk är särskilt 
viktig för att säkerställa rättssäkerhet på 
den inre marknaden för användningen av 
anonyma verk när det gäller bibliotek, 
museer, utbildningsinstitutioner, arkiv, 
institutioner för filmarvet, organisationer 
för radio och TV i allmänhetens tjänst samt 
andra kulturorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 67
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Kinematografiska verk, audioverk och 
audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst eller som producerats 
av dessa omfattar anonyma verk. Med 
tanke på den särskilda ställning som 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst har som producenter 
av sådant material, och behovet att i 
framtiden begränsa fenomenet anonyma 
verk är det lämpligt att fastställa ett datum 

utgår
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som begränsar den tidsperiod som berörs 
av detta direktiv för verk i arkiv 
tillhörande organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst.

Or. de

Ändringsförslag 68
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Kinematografiska verk, audioverk och 
audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst eller som producerats 
av dessa omfattar anonyma verk. Med 
tanke på den särskilda ställning som 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst har som producenter 
av sådant material, och behovet att i 
framtiden begränsa fenomenet anonyma 
verk är det lämpligt att fastställa ett datum 
som begränsar den tidsperiod som berörs 
av detta direktiv för verk i arkiv 
tillhörande organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst.

(8) Filmverk, audioverk och audiovisuella 
verk i arkiv tillhörande organisationer för 
radio och TV i allmänhetens tjänst eller 
som producerats av dessa omfattar 
anonyma verk.

Or. en

Ändringsförslag 69
Marietje Schaake

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Kinematografiska verk, audioverk och 
audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 

(8) Filmverk, audioverk och audiovisuella 
verk i arkiv tillhörande organisationer för 
radio och TV i allmänhetens tjänst eller 
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allmänhetens tjänst eller som producerats 
av dessa omfattar anonyma verk. Med 
tanke på den särskilda ställning som 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst har som producenter 
av sådant material, och behovet att i 
framtiden begränsa fenomenet anonyma 
verk är det lämpligt att fastställa ett datum 
som begränsar den tidsperiod som berörs 
av detta direktiv för verk i arkiv 
tillhörande organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst.

som producerats av dessa omfattar 
anonyma verk.

Or. en

Ändringsförslag 70
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Kinematografiska verk, audioverk och 
audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst eller som producerats 
av dessa omfattar anonyma verk. Med 
tanke på den särskilda ställning som 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst har som producenter av 
sådant material, och behovet att i framtiden 
begränsa fenomenet anonyma verk är det 
lämpligt att fastställa ett datum som 
begränsar den tidsperiod som berörs av 
detta direktiv för verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

(8) Filmverk, audioverk och audiovisuella 
verk i arkiv tillhörande organisationer för 
radio och TV eller som producerats av 
dessa kan omfatta anonyma verk. Med 
tanke på den särskilda ställning som 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst har som producenter av 
sådant material är det lämpligt att i 
framtiden begränsa fenomenet anonyma 
verk.

Or. fr
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Ändringsförslag 71
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Kinematografiska verk, audioverk och 
audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst eller som producerats 
av dessa omfattar anonyma verk. Med 
tanke på den särskilda ställning som 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst har som producenter av 
sådant material, och behovet att i framtiden 
begränsa fenomenet anonyma verk är det 
lämpligt att fastställa ett datum som 
begränsar den tidsperiod som berörs av 
detta direktiv för verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

(8) Filmverk, audioverk och audiovisuella 
verk i arkiv tillhörande organisationer för 
radio och TV i allmänhetens tjänst eller 
som producerats av dessa omfattar 
anonyma verk. Med tanke på den särskilda 
ställning som organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst har som 
producenter av sådant material, och 
behovet att i framtiden begränsa fenomenet 
anonyma verk är det lämpligt att 
undersöka hur verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst förvaltas i enlighet 
med detta direktiv.

Or. es

Ändringsförslag 72
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Kinematografiska verk, audioverk och 
audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst eller som producerats 
av dessa omfattar anonyma verk. Med 
tanke på den särskilda ställning som 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst har som producenter av 
sådant material, och behovet att i framtiden 
begränsa fenomenet anonyma verk är det 
lämpligt att fastställa ett datum som 
begränsar den tidsperiod som berörs av 

(Berör inte den svenska versionen.)
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detta direktiv för verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

Or. fr

Ändringsförslag 73
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För detta direktivs syften bör 
kinematografiska verk, audioverk och 
audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst anses omfatta verk
som givits i uppdrag av sådana
omorganisationer för organisationernas 
exklusiva utnyttjande.

(9) För detta direktivs syften bör filmverk, 
audioverk och audiovisuella verk i arkiv 
tillhörande organisationer för radio och TV 
anses omfatta produktioner som beställts
och finansierats av organisationer för 
radio och TV i allmänhetens tjänst och 
som dessa organisationer har det 
redaktionella ansvaret för.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För detta direktivs syften bör 
kinematografiska verk, audioverk och 
audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst anses omfatta verk 
som givits i uppdrag av sådana 
omorganisationer för organisationernas 
exklusiva utnyttjande.

(9) För detta direktivs syften bör filmverk, 
audioverk och audiovisuella verk samt 
bidrag som utgör delar av sådana verk i 
arkiv tillhörande organisationer för radio 
och TV anses omfatta verk som beställts av 
sådana organisationer för 
organisationernas exklusiva utnyttjande.

Or. de
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Ändringsförslag 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För detta direktivs syften bör 
kinematografiska verk, audioverk och 
audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst anses omfatta verk 
som givits i uppdrag av sådana 
omorganisationer för organisationernas
exklusiva utnyttjande.

(9) För detta direktivs syften bör filmverk, 
audioverk och audiovisuella verk i arkiv 
tillhörande programföretag anses omfatta 
verk som beställts av sådana företag för 
deras exklusiva utnyttjande.

Or. en

Ändringsförslag 76
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För detta direktivs syften bör 
kinematografiska verk, audioverk och 
audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst anses omfatta verk som 
givits i uppdrag av sådana 
omorganisationer för organisationernas 
exklusiva utnyttjande.

(9) För detta direktivs syften bör verk som 
utgör delar av audioverk och audiovisuella 
verk i arkiv tillhörande organisationer för 
radio och TV i allmänhetens tjänst anses 
omfatta verk som beställts av sådana 
organisationer för organisationernas 
exklusiva utnyttjande.

Or. de
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Ändringsförslag 77
Malika Benarab-Attou

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För detta direktivs syften bör 
kinematografiska verk, audioverk och 
audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst anses omfatta verk som 
givits i uppdrag av sådana 
omorganisationer för organisationernas 
exklusiva utnyttjande.

(9) För detta direktivs syften bör filmverk, 
audioverk och audiovisuella verk samt 
fotografier och andra bilder i arkiv 
tillhörande organisationer för radio och TV 
i allmänhetens tjänst och andra 
kulturorganisationer anses omfatta verk 
som beställts av sådana organisationer för 
organisationernas exklusiva utnyttjande.

Or. en

Ändringsförslag 78
Seán Kelly

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I detta direktiv avses med bibliotek 
som är tillgängliga för allmänheten 
offentligt finansierade bibliotek.

Or. en

Ändringsförslag 79
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Enligt principen om internationell 
hövlighet bör detta direktiv endast gälla 

utgår
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verk som först publicerats eller sänts i en 
medlemsstat.

Or. es

Ändringsförslag 80
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Enligt principen om internationell 
hövlighet bör detta direktiv endast gälla 
verk som först publicerats eller sänts i en 
medlemsstat.

(11) Med hänsyn till principen om 
internationell hövlighet bör detta direktiv 
endast gälla verk som först publicerats, 
ställts ut eller sänts i en medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 81
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör i god tro en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
upphovsmannen utföras. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att föreskriva att en sådan 
omsorgsfull efterforskning kan genomföras 
av den organisation som avses i detta 
direktiv eller av andra organisationer.

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör en omsorgsfull 
efterforskning efter upphovsmannen 
utföras. Medlemsstaterna bör ha rätt att 
föreskriva att en sådan omsorgsfull 
efterforskning kan genomföras av de 
organisationer som avses i detta direktiv 
eller av andra organisationer, i synnerhet 
rättighetsförvaltande organisationer.

Or. de
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Ändringsförslag 82
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör i god tro en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
upphovsmannen utföras. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att föreskriva att en sådan 
omsorgsfull efterforskning kan 
genomföras av den organisation som avses 
i detta direktiv eller av andra 
organisationer.

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter dess 
rättsinnehavare utföras. Medlemsstaterna 
bör föreskriva att de organisationer som 
avses i detta direktiv ska ges valet att 
antingen genomföra en sådan 
omsorgsfull efterforskning på egen hand 
eller att låta andra organisationer 
genomföra den, inklusive 
upphovsrättsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 83
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör i god tro en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
upphovsmannen utföras. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att föreskriva att en sådan 
omsorgsfull efterforskning kan genomföras 
av den organisation som avses i detta 
direktiv eller av andra organisationer.

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
rättsinnehavaren eller rättsinnehavarna
utföras i ärligt uppsåt. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att föreskriva att en sådan
omsorgsfull efterforskning kan genomföras 
av de organisationer som avses i detta 
direktiv eller av andra icke vinstdrivande 
organisationer.

Or. en

Motivering

Endast icke vinstdrivande organisationer bör kunna dra nytta av direktivet. Dessutom behövs 
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konsekvens med artikel 2, där termen rättsinnehavare används. Detta begrepp bör föredras 
framför upphovsman.

Ändringsförslag 84
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör i god tro en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
upphovsmannen utföras. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att föreskriva att en sådan 
omsorgsfull efterforskning kan genomföras 
av den organisation som avses i detta 
direktiv eller av andra organisationer.

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
rättsinnehavaren eller rättsinnehavarna
utföras i ärligt uppsåt. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att föreskriva att en sådan 
omsorgsfull efterforskning kan genomföras 
av de organisationer som avses i detta 
direktiv eller av andra organisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör i god tro en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
upphovsmannen utföras. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att föreskriva att en sådan 
omsorgsfull efterforskning kan genomföras 
av den organisation som avses i detta 
direktiv eller av andra organisationer.

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
rättsinnehavaren utföras i ärligt uppsåt. 
Medlemsstaterna bör ha rätt att föreskriva 
att en sådan omsorgsfull efterforskning kan 
genomföras av de organisationer som 
avses i detta direktiv eller av andra 
organisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 86
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör i god tro en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
upphovsmannen utföras. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att föreskriva att en sådan 
omsorgsfull efterforskning kan genomföras 
av den organisation som avses i detta 
direktiv eller av andra organisationer.

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
upphovsmannen eller innehavaren av
närstående rättigheter utföras i ärligt 
uppsåt. Medlemsstaterna har rätt att 
föreskriva att en sådan omsorgsfull 
efterforskning kan genomföras av de 
organisationer som avses i detta direktiv 
eller av andra organisationer, i synnerhet 
rättighetsförvaltande organisationer.

Or. de

Ändringsförslag 87
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör i god tro en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
upphovsmannen utföras. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att föreskriva att en sådan 
omsorgsfull efterforskning kan genomföras 
av den organisation som avses i detta 
direktiv eller av andra organisationer.

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
rättsinnehavaren eller rättsinnehavarna
utföras i ärligt uppsåt. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att föreskriva att en sådan 
omsorgsfull efterforskning kan genomföras 
av de organisationer som avses i detta 
direktiv eller av andra organisationer, 
såsom rättighetsförvaltande 
organisationer.

Or. es
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Ändringsförslag 88
Zoltán Bagó

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör i god tro en rimlig och
omsorgsfull efterforskning efter 
upphovsmannen utföras. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att föreskriva att en sådan 
omsorgsfull efterforskning kan genomföras 
av den organisation som avses i detta 
direktiv eller av andra organisationer.

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör en rimlig, omsorgsfull 
och respektfull efterforskning efter 
upphovsmannen utföras i ärligt uppsåt. 
Medlemsstaterna bör ha rätt att föreskriva 
att en sådan omsorgsfull efterforskning kan 
genomföras av de organisationer som 
avses i detta direktiv eller av andra 
organisationer.

Or. hu

Ändringsförslag 89
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa en hög skyddsnivå 
för upphovsrätten i unionen är en 
harmoniserad metod för sådan omsorgsfull 
efterforskning lämplig. En omsorgsfull 
efterforskning bör inbegripa offentligt 
tillgängliga databaser som tillhandahåller 
information om ett verks upphovsrättsliga 
status. För att undvika duplicering av dyr 
digitalisering bör medlemsstaterna 
dessutom se till att de organisationer som 
avses i detta direktiv när de använder
anonyma verk registrerar detta i en 
allmänt tillgänglig databas. I möjligaste 
mån bör allmänt tillgängliga databaser med 
sökresultat och användningar av anonyma 
verk utformas och konstrueras så att de kan
samköras på EU-nivå och kan konsulteras 
genom en enda kontaktpunkt.

(13) För att säkerställa en hög skyddsnivå 
för upphovsrätten i unionen är en 
harmoniserad metod för sådan omsorgsfull 
efterforskning lämplig. En omsorgsfull 
efterforskning bör inbegripa offentligt 
tillgängliga databaser som tillhandahåller 
information om ett verks upphovsrättsliga 
status. För att undvika duplicering av dyr 
digitalisering bör medlemsstaterna 
dessutom se till att användningen av
anonyma verk registreras i en allmänt 
tillgänglig databas. I möjligaste mån bör 
allmänt tillgängliga databaser med 
sökresultat och användningar av anonyma 
verk utformas och konstrueras så att de kan 
samköras på EU-nivå och kan konsulteras 
genom en enda kontaktpunkt.
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Or. de

Ändringsförslag 90
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa en hög skyddsnivå 
för upphovsrätten i unionen är en 
harmoniserad metod för sådan omsorgsfull 
efterforskning lämplig. En omsorgsfull 
efterforskning bör inbegripa offentligt 
tillgängliga databaser som tillhandahåller 
information om ett verks upphovsrättsliga 
status. För att undvika duplicering av dyr 
digitalisering bör medlemsstaterna 
dessutom se till att de organisationer som 
avses i detta direktiv när de använder 
anonyma verk registrerar detta i en allmänt 
tillgänglig databas. I möjligaste mån bör 
allmänt tillgängliga databaser med 
sökresultat och användningar av anonyma 
verk utformas och konstrueras så att de kan 
samköras på EU-nivå och kan konsulteras 
genom en enda kontaktpunkt.

(13) För att säkerställa en hög skyddsnivå 
för upphovsrätten i unionen är en 
harmoniserad metod för sådan omsorgsfull 
efterforskning lämplig. En omsorgsfull 
efterforskning bör inbegripa offentligt 
tillgängliga databaser som tillhandahåller 
information om ett verks upphovsrättsliga 
status. För att undvika duplicering av dyr 
digitalisering bör medlemsstaterna 
dessutom se till att de organisationer som 
avses i detta direktiv, i synnerhet 
rättighetsförvaltande organisationer, när 
de använder anonyma verk registrerar detta 
i en allmänt tillgänglig databas. I 
möjligaste mån bör allmänt tillgängliga 
databaser med sökresultat och 
användningar av anonyma verk utformas 
och konstrueras så att de kan samköras på 
EU-nivå och kan konsulteras genom en 
enda kontaktpunkt.

Or. de

Ändringsförslag 91
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anonyma verk kan ha flera 
upphovsmän eller inkludera andra verk 
eller skyddade material. Det här direktivet 

(14) Anonyma verk kan ha flera 
rättsinnehavare eller inkludera andra verk 
eller skyddade material. Detta direktiv bör 
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bör inte påverka rättigheterna för kända 
eller identifierade rättsinnehavare.

inte påverka rättigheterna för kända eller 
identifierade rättsinnehavare.

Or. en

Motivering

Dessutom behövs konsekvens med artikel 2, där termen rättsinnehavare används. Detta 
begrepp bör föredras framför upphovsman.

Ändringsförslag 92
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anonyma verk kan ha flera 
upphovsmän eller inkludera andra verk 
eller skyddade material. Det här direktivet 
bör inte påverka rättigheterna för kända 
eller identifierade rättsinnehavare.

(14) Anonyma verk kan ha flera 
rättsinnehavare eller inkludera andra verk 
eller skyddade material. Det här direktivet 
bör inte påverka rättigheterna för kända 
eller identifierade rättsinnehavare.

Or. es

Ändringsförslag 93
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anonyma verk kan ha flera 
upphovsmän eller inkludera andra verk 
eller skyddade material. Det här direktivet 
bör inte påverka rättigheterna för kända 
eller identifierade rättsinnehavare.

(14) Anonyma verk kan ha flera 
upphovsmän och innehavare av 
närstående rättigheter eller inkludera 
andra verk eller skyddade material. Det här 
direktivet bör inte påverka rättigheterna för 
kända eller identifierade rättsinnehavare.

Or. de
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Ändringsförslag 94
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anonyma verk kan ha flera 
upphovsmän eller inkludera andra verk 
eller skyddade material. Det här direktivet 
bör inte påverka rättigheterna för kända 
eller identifierade rättsinnehavare.

(14) Anonyma verk kan ha flera 
upphovsmän eller innehavare av 
närstående rättigheter eller inkludera 
andra verk eller skyddade material. Det här 
direktivet bör inte påverka rättigheterna för 
kända eller identifierade rättsinnehavare.

Or. de

Ändringsförslag 95
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att undvika dubbelarbete bör en 
omsorgsfull efterforskning utföras endast i 
den medlemsstat där verket först 
publicerades eller sändes. För att andra 
medlemsstater ska kunna kontrollera om ett 
verks status som anonymt har fastställts i 
en annan medlemsstat bör medlemsstaterna 
se till att resultaten av de omsorgsfulla 
efterforskningar som utförs inom deras 
territorier registreras i en offentligt 
tillgänglig databas.

(15) För att undvika dubbelarbete bör en 
omsorgsfull efterforskning utföras i den 
medlemsstat där verket först publicerades 
eller sändes. För att andra medlemsstater 
ska kunna kontrollera om ett verks status 
som anonymt har fastställts i en annan 
medlemsstat bör medlemsstaterna se till att 
resultaten av de omsorgsfulla 
efterforskningar som utförs inom deras 
territorier registreras i en offentligt
tillgänglig databas.

Or. de

Ändringsförslag 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Upphovsmän bör ha rätt att avsluta ett 
verks status som anonymt om de träder 
fram för att göra anspråk på sina verk.

(16) Rättsinnehavare bör ha rätt att avsluta 
ett verks status som anonymt om de träder 
fram för att göra anspråk på sina verk.

Or. en

Ändringsförslag 97
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Upphovsmän bör ha rätt att avsluta ett 
verks status som anonymt om de träder 
fram för att göra anspråk på sina verk.

(16) Rättsinnehavare bör ha rätt att avsluta 
ett verks status som anonymt om de träder 
fram för att göra anspråk på sina verk.

Or. en

Motivering

Dessutom behövs konsekvens med artikel 2, där termen rättsinnehavare används. Detta 
begrepp bör föredras framför upphovsman.

Ändringsförslag 98
Zoltán Bagó

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Upphovsmän bör ha rätt att avsluta ett 
verks status som anonymt om de träder 
fram för att göra anspråk på sina verk.

(16) Upphovsmän bör ha rätt att inleda 
åtgärder för att avsluta ett verks status som 
anonymt om de träder fram för att göra 
anspråk på sina verk.

Or. hu
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Ändringsförslag 99
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Att ett verks status som anonymt 
avslutas gör det möjligt att betala ut den 
ersättning som normalt sett ska betalas ut 
för användning av ett verk, även 
retroaktivt. Det bör vara upp till 
medlemsstaterna att besluta huruvida en 
tidsgräns ska fastställas för 
rättsinnehavares insamling av royaltyer.

Or. en

Motivering

Förtydligande av skäl 16.

Ändringsförslag 100
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att främja lärande och kultur bör 
medlemsstaterna tillåta bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museum och 
arkiv som är tillgängliga för allmänheten, 
samt filmarkiv, institutioner för filmarvet 
och organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst att mångfaldiga 
anonyma verk och göra dem tillgängliga 
för allmänheten. En förutsättning för 
dettabörvara att denna användning 
uppfyller deras uppdrag i allmänhetens 
intresse, särskilt bevarande, restaurering
och tillhandahållande av tillgång till verk 
som ingår i deras samlingar för kultur- och 
utbildningsändamål. Institutioner för 

(17) För att främja lärande och kultur bör 
medlemsstaterna tillåta tillgängliggörande 
och mångfaldigande av anonyma verk,
särskilt i syfte att bevara, restaurera och
ge tillgång till verk som ingår i deras 
samlingar för kultur- och 
utbildningsändamål.
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filmarvet bör inom tillämpningsområdet 
för detta direktiv omfatta organisationer 
som medlemsstaterna utsett för att samla 
in, katalogisera, bevara och restaurera 
filmer som ingår i deras kulturarv.

Or. de

Ändringsförslag 101
Zoltán Bagó

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att främja lärande och kultur bör 
medlemsstaterna tillåta bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museum och arkiv
som är tillgängliga för allmänheten, samt 
filmarkiv, institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst att mångfaldiga 
anonyma verk och göra dem tillgängliga 
för allmänheten. En förutsättning för 
dettabörvara att denna användning 
uppfyller deras uppdrag i allmänhetens 
intresse, särskilt bevarande, restaurering 
och tillhandahållande av tillgång till verk 
som ingår i deras samlingar för kultur- och 
utbildningsändamål. Institutioner för 
filmarvet bör inom tillämpningsområdet 
för detta direktiv omfatta organisationer 
som medlemsstaterna utsett för att samla 
in, katalogisera, bevara och restaurera 
filmer som ingår i deras kulturarv.

(17) För att främja lärande och kultur bör 
medlemsstaterna tillåta bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museer som är 
tillgängliga för allmänheten, samt arkiv, 
inrättningar med dokumentsamlingar, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst att mångfaldiga 
anonyma verk och göra dem tillgängliga 
för allmänheten. En förutsättning för detta 
bör vara att denna användning uppfyller 
deras uppdrag i allmänhetens intresse, 
särskilt bevarande, restaurering och 
tillhandahållande av tillgång till verk som 
ingår i deras samlingar för kultur- och 
utbildningsändamål. Institutioner för 
filmarvet bör inom tillämpningsområdet 
för detta direktiv omfatta organisationer 
som medlemsstaterna utsett för att samla 
in, katalogisera, bevara och restaurera 
filmer som ingår i deras kulturarv.

Or. hu

Ändringsförslag 102
Petra Kammerevert
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Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Avtalsarrangemang kan ha en funktion 
för att vårda digitaliseringen av det 
europeiska kulturarvet. Det innebär att 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museum
eller arkiv och institutioner för filmarvet i 
syfte att göra bruk av de användningar som 
är tillåtna enligt detta direktiv kan ingå 
avtal med kommersiella partner för att 
digitalisera anonyma verk och göra dem 
tillgängliga. Avtalsarrangemang kan 
omfatta ekonomiska bidrag från sådana 
partner.

(18) Avtalsarrangemang kan ha en funktion 
för att vårda digitaliseringen av det 
europeiska kulturarvet. Det innebär att 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museer
eller arkiv och institutioner för filmarvet, 
organisationer för radio och TV och 
andra kulturinstitutioner i syfte att göra 
bruk av de användningar som är tillåtna 
enligt detta direktiv kan ingå avtal med 
kommersiella partner för att digitalisera 
anonyma verk och göra dem tillgängliga. 
Avtalsarrangemang kan omfatta 
ekonomiska bidrag från sådana partner.

Or. de

Ändringsförslag 103
Silvia Costa

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Avtalsarrangemang kan ha en funktion 
för att vårda digitaliseringen av det 
europeiska kulturarvet. Det innebär att 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museum
eller arkiv och institutioner för filmarvet i 
syfte att göra bruk av de användningar som 
är tillåtna enligt detta direktiv kan ingå 
avtal med kommersiella partner för att 
digitalisera anonyma verk och göra dem 
tillgängliga. Avtalsarrangemang kan 
omfatta ekonomiska bidrag från sådana 
partner.

(18) Avtalsarrangemang kan ha en funktion 
för att vårda digitaliseringen av det 
europeiska kulturarvet. Det innebär att 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museer
eller arkiv och institutioner för filmarvet i 
syfte att göra bruk av de användningar som 
är tillåtna enligt detta direktiv kan ingå 
avtal med kommersiella partner för att 
digitalisera anonyma verk och göra dem 
tillgängliga. Avtalsarrangemang kan 
omfatta ekonomiska bidrag från sådana 
partner, förutsatt att verken inte används 
för sekundära kommersiella ändamål.

Or. it
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Ändringsförslag 104
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att vårda EU-medborgarnas 
tillgång till Europas kulturarv är det 
dessutom nödvändigt att se till att anonyma 
verk som har digitaliserats och gjorts 
tillgängliga för allmänheten i en 
medlemsstat också är tillgängliga i andra 
medlemsstater. Offentligt tillgängliga 
bibliotek, läroanstalter, museer, arkiv, 
institutioner för filmarvet och offentliga 
radio- och tv-sändare bör kunna göra 
anonyma verk tillgängliga för 
allmänheten i andra medlemsstater.

(19) För att vårda EU-medborgarnas 
tillgång till Europas kulturarv är det 
dessutom nödvändigt att se till att anonyma 
verk som har digitaliserats och gjorts 
tillgängliga för allmänheten i en 
medlemsstat också är tillgängliga i andra 
medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 105
Zoltán Bagó

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att vårda EU-medborgarnas 
tillgång till Europas kulturarv är det 
dessutom nödvändigt att se till att anonyma 
verk som har digitaliserats och gjorts 
tillgängliga för allmänheten i en 
medlemsstat också är tillgängliga i andra 
medlemsstater. Offentligt tillgängliga 
bibliotek, läroanstalter, museer, arkiv, 
institutioner för filmarvet och offentliga 
radio- och tv-sändare som använder ett 
anonymt verk för att fullgöra sitt uppdrag i 
allmänhetens intresse bör kunna göra 
anonyma verk tillgängliga för allmänheten 
i andra medlemsstater.

(19) För att vårda EU-medborgarnas 
tillgång till Europas kulturarv är det 
dessutom nödvändigt att se till att anonyma 
verk som har digitaliserats och gjorts 
tillgängliga för allmänheten i en 
medlemsstat också är tillgängliga i andra 
medlemsstater. Offentligt tillgängliga 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museer, 
arkiv, inrättningar med 
dokumentsamlingar, institutioner för 
filmarvet och organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst som använder ett 
anonymt verk för att fullgöra sitt uppdrag i 
allmänhetens intresse bör kunna göra 
anonyma verk tillgängliga för allmänheten 
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i andra medlemsstater.

Or. hu

Ändringsförslag 106
Malika Benarab-Attou

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att vårda EU-medborgarnas 
tillgång till Europas kulturarv är det 
dessutom nödvändigt att se till att anonyma 
verk som har digitaliserats och gjorts 
tillgängliga för allmänheten i en 
medlemsstat också är tillgängliga i andra 
medlemsstater. Offentligt tillgängliga 
bibliotek, läroanstalter, museer, arkiv, 
institutioner för filmarvet och offentliga 
radio- och tv-sändare som använder ett 
anonymt verk för att fullgöra sitt uppdrag i 
allmänhetens intresse bör kunna göra 
anonyma verk tillgängliga för allmänheten 
i andra medlemsstater.

(19) För att vårda EU-medborgarnas 
tillgång till Europas kulturarv är det 
dessutom nödvändigt att se till att anonyma 
verk som har digitaliserats och gjorts 
tillgängliga för allmänheten i en 
medlemsstat också är tillgängliga i andra 
medlemsstater. Offentligt tillgängliga 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museer, 
arkiv, institutioner för filmarvet,
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst samt andra 
kulturorganisationer som använder ett 
anonymt verk för att fullgöra sitt uppdrag i 
allmänhetens intresse bör kunna göra 
anonyma verk tillgängliga för allmänheten 
i andra medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 107
Silvia Costa

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Detta direktiv påverkar inte befintliga
bestämmelser i medlemsstaterna när det 
gäller förvaltning av rättigheter, t.ex.
utvidgade kollektiva licenser.

(20) Detta direktiv bör uppmuntra
befintliga bestämmelser i medlemsstaterna 
när det gäller förvaltning av rättigheter, 
med hjälp av tvångslicenser eller
utvidgade kollektiva licenser.
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Or. it

Ändringsförslag 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Detta direktiv påverkar inte befintliga 
bestämmelser i medlemsstaterna när det 
gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. 
utvidgade kollektiva licenser.

(20) Detta direktiv påverkar inte 
bestämmelser i medlemsstaterna när det 
gäller förvaltning av rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 109
Marietje Schaake

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Detta direktiv påverkar inte befintliga 
bestämmelser i medlemsstaterna när det 
gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. 
utvidgade kollektiva licenser.

(20) Detta direktiv påverkar inte 
bestämmelser i medlemsstaterna när det 
gäller förvaltning av rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 110
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Detta direktiv påverkar inte befintliga 
bestämmelser i medlemsstaterna när det 

(20) Detta direktiv påverkar inte 
bestämmelserna i medlemsstaterna när det 
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gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. 
utvidgade kollektiva licenser.

gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. 
utvidgade kollektiva licenser.

Or. de

Ändringsförslag 111
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Detta direktiv påverkar inte befintliga
bestämmelser i medlemsstaterna när det 
gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. 
utvidgade kollektiva licenser.

(20) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas befintliga bestämmelser 
när det gäller förvaltning av rättigheter, 
t.ex. utvidgade kollektiva licenser, rättsliga 
presumtioner vad avser representation 
eller överföring, obligatoriska kollektiva 
licenser eller kombinationer av dessa.

Or. fr

Ändringsförslag 112
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Detta direktiv påverkar inte befintliga 
bestämmelser i medlemsstaterna när det 
gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. 
utvidgade kollektiva licenser.

(20) Detta direktiv påverkar inte befintliga
och framtida bestämmelser i 
medlemsstaterna när det gäller förvaltning 
av rättigheter, t.ex. utvidgade kollektiva 
licenser.

Or. de

Ändringsförslag 113
Sabine Verheyen
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Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Detta direktiv påverkar inte befintliga 
bestämmelser i medlemsstaterna när det 
gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. 
utvidgade kollektiva licenser.

(20) Detta direktiv påverkar inte befintliga
eller framtida bestämmelser i 
medlemsstaterna när det gäller förvaltning 
av rättigheter, t.ex. utvidgade kollektiva 
licenser.

Or. en

Ändringsförslag 114
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör även ha 
möjlighet att bevilja användningen av 
anonyma verk för ändamål som går 
utöver de uppdrag i allmänhetens intresse 
som de organisationer som omfattas av 
detta direktiv har. I sådana fall bör 
rättsinnehavarnas rättigheter och legitima 
intressen vara skyddade.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 115
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör även ha 
möjlighet att bevilja användningen av 
anonyma verk för ändamål som går utöver 
de uppdrag i allmänhetens intresse som de 

(21) Medlemsstaterna bör även ha 
möjlighet att bevilja användningen av 
anonyma verk för ändamål som går utöver 
de uppdrag i allmänhetens intresse som de 
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organisationer som omfattas av detta 
direktiv har. I sådana fall bör 
rättsinnehavarnas rättigheter och legitima 
intressen vara skyddade.

offentligt tillgängliga bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museer, arkiv, 
institutioner för filmarvet eller 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst som omfattas av detta 
direktiv har. I sådana fall bör 
rättsinnehavarnas rättigheter och legitima 
intressen vara skyddade.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med en certifiering av den omsorgsfulla efterforskningen, och ett 
förtydligande av förmånstagarna.

Ändringsförslag 116
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Om en medlemsstat på de villkor som 
anges i detta direktiv godkänner 
användningen av anonyma verk genom 
allmänt tillgängliga bibliotek, 
läroanstalter, museer, arkiv, institutioner 
för filmarvet och offentliga radio- och 
tv-sändare för ändamål som går utöver 
dessa användares uppdrag i allmänhetens 
intresse bör rättsinnehavare som träder 
fram för att göra anspråk på sina verk få 
ersättning. Sådan ersättning bör grundas på 
vilken typ av verk det rör sig om och på 
användningen. Medlemsstaterna kan 
föreskriva att intäkter från användningen 
av sådana anonyma verk som tagits in för 
att ersätta sådana rättsinnehavare, men som 
inte begärts in under en tidsfrist som 
fastställts i enlighet med detta direktiv, ska 
bidra till finansieringen av källor för 
information om rättigheter som kan 
underlätta omsorgsfulla efterforskningar 
efter verkkategorier som i praktiken eller 

(22) Om en medlemsstat på de villkor som 
anges i detta direktiv godkänner 
användningen av anonyma verk bör 
rättsinnehavare som träder fram för att göra 
anspråk på sina verk få ersättning. Sådan 
ersättning bör grundas på vilken typ av 
verk det rör sig om och på användningen. 
Medlemsstaterna kan föreskriva att sådana 
intäkter från användningen av anonyma 
verk som tagits in för att ersätta sådana 
rättsinnehavare, men som ingen gjort 
anspråk på under en tidsfrist som fastställts 
i enlighet med detta direktiv, ska bidra till 
finansieringen av källor för information om 
rättigheter som kan underlätta omsorgsfulla 
efterforskningar efter verkkategorier som i 
praktiken eller potentiellt omfattas av detta 
direktiv genom billiga och automatiserade 
lösningar.
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potentiellt omfattas av detta direktiv genom 
billiga och automatiserade lösningar.

Or. de

Ändringsförslag 117
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Om en medlemsstat på de villkor som 
anges i detta direktiv godkänner 
användningen av anonyma verk genom 
allmänt tillgängliga bibliotek, 
läroanstalter, museer, arkiv, institutioner 
för filmarvet och offentliga radio- och 
tv-sändare för ändamål som går utöver 
dessa användares uppdrag i allmänhetens 
intresse bör rättsinnehavare som träder 
fram för att göra anspråk på sina verk få 
ersättning. Sådan ersättning bör grundas på 
vilken typ av verk det rör sig om och på 
användningen. Medlemsstaterna kan 
föreskriva att intäkter från användningen 
av sådana anonyma verk som tagits in för 
att ersätta sådana rättsinnehavare, men som 
inte begärts in under en tidsfrist som 
fastställts i enlighet med detta direktiv, ska 
bidra till finansieringen av källor för 
information om rättigheter som kan 
underlätta omsorgsfulla efterforskningar 
efter verkkategorier som i praktiken eller 
potentiellt omfattas av detta direktiv 
genom billiga och automatiserade 
lösningar.

(22) Om en medlemsstat på de villkor som 
anges i detta direktiv godkänner 
användningen av anonyma verk genom 
allmänt tillgängliga bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museer, arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst för ändamål som går 
utöver dessa användares uppdrag i 
allmänhetens intresse bör upphovsmän
som träder fram för att göra anspråk på 
sina verk få ersättning. Sådan ersättning 
bör grundas på vilken typ av verk det rör 
sig om och på användningen. 
Medlemsstaterna kan föreskriva att sådana
intäkter från användningen av anonyma 
verk som tagits in för att ersätta sådana 
rättsinnehavare, men som ingen gjort 
anspråk på under en tidsfrist som fastställts 
i enlighet med detta direktiv, ska bidra till 
finansieringen av kulturinstitutioner och 
kulturorganisationer som bidrar till 
främjandet av den kulturella mångfalden.

Or. de

Ändringsförslag 118
Marco Scurria
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Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Om en medlemsstat på de villkor som 
anges i detta direktiv godkänner 
användningen av anonyma verk genom 
allmänt tillgängliga bibliotek, 
läroanstalter, museer, arkiv, institutioner 
för filmarvet och offentliga radio- och 
tv-sändare för ändamål som går utöver 
dessa användares uppdrag i allmänhetens 
intresse bör rättsinnehavare som träder 
fram för att göra anspråk på sina verk få 
ersättning. Sådan ersättning bör grundas på 
vilken typ av verk det rör sig om och på 
användningen. Medlemsstaterna kan 
föreskriva att intäkter från användningen 
av sådana anonyma verk som tagits in för 
att ersätta sådana rättsinnehavare, men som 
inte begärts in under en tidsfrist som 
fastställts i enlighet med detta direktiv, ska 
bidra till finansieringen av källor för 
information om rättigheter som kan 
underlätta omsorgsfulla efterforskningar 
efter verkkategorier som i praktiken eller 
potentiellt omfattas av detta direktiv 
genom billiga och automatiserade 
lösningar.

(22) Om en medlemsstat på de villkor som 
anges i detta direktiv godkänner 
användning av anonyma verk genom 
allmänt tillgängliga bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museer, arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst för ändamål som går 
utöver dessa användares uppdrag i 
allmänhetens intresse bör rättsinnehavare 
som träder fram för att göra anspråk på 
sina verk få ersättning. Sådan ersättning 
bör grundas på vilken typ av verk det rör 
sig om och på användningen. 
Medlemsstaterna kan föreskriva att sådana
intäkter från användningen av anonyma 
verk som tagits in för att ersätta sådana 
rättsinnehavare, men som ingen gjort 
anspråk på under en tidsfrist som fastställts 
i enlighet med detta direktiv, ska bidra till 
inrättandet av en garantifond som ska 
skydda de rättsinnehavare som inte har 
kunnat identifieras och därför inte har 
fått sina rättigheter erkända och till att 
stödja projekt för gränsöverskridande 
tillgång via internet till anonyma verk 
som bidrar till att främja EU:s kulturella 
och språkliga mångfald.

Or. it

Ändringsförslag 119
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Om en medlemsstat på de villkor som 
anges i detta direktiv godkänner 

(22) Om en medlemsstat på de villkor som 
anges i detta direktiv godkänner 
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användningen av anonyma verk genom 
allmänt tillgängliga bibliotek, 
läroanstalter, museer, arkiv, institutioner 
för filmarvet och offentliga radio- och 
tv-sändare för ändamål som går utöver 
dessa användares uppdrag i allmänhetens 
intresse bör rättsinnehavare som träder 
fram för att göra anspråk på sina verk få 
ersättning. Sådan ersättning bör grundas på 
vilken typ av verk det rör sig om och på 
användningen. Medlemsstaterna kan 
föreskriva att intäkter från användningen 
av sådana anonyma verk som tagits in för 
att ersätta sådana rättsinnehavare, men som 
inte begärts in under en tidsfrist som 
fastställts i enlighet med detta direktiv, ska 
bidra till finansieringen av källor för 
information om rättigheter som kan 
underlätta omsorgsfulla efterforskningar 
efter verkkategorier som i praktiken eller 
potentiellt omfattas av detta direktiv 
genom billiga och automatiserade 
lösningar.

användning av anonyma verk genom 
allmänt tillgängliga bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museer, arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst för ändamål som går 
utöver dessa användares uppdrag i 
allmänhetens intresse bör rättsinnehavare 
som träder fram för att göra anspråk på 
sina verk få ersättning. Sådan ersättning 
bör grundas på vilken typ av verk det rör 
sig om och på användningen. 
Medlemsstaterna kan föreskriva att sådana
intäkter från användningen av anonyma 
verk som tagits in för att ersätta sådana 
rättsinnehavare, men som ingen gjort 
anspråk på under en tidsfrist som fastställts 
i enlighet med detta direktiv, ska användas 
till att finansiera de kulturinstitutioner 
eller kulturorganisationer som är i störst 
behov av stöd eller som skulle kunna ge 
de största kulturella vinsterna.

Or. es

Ändringsförslag 120
Marietje Schaake

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Om en medlemsstat på de villkor som 
anges i detta direktiv godkänner 
användningen av anonyma verk genom
allmänt tillgängliga bibliotek, 
läroanstalter, museer, arkiv, institutioner 
för filmarvet och offentliga radio- och 
tv-sändare för ändamål som går utöver 
dessa användares uppdrag i allmänhetens 
intresse bör rättsinnehavare som träder 
fram för att göra anspråk på sina verk få 
ersättning. Sådan ersättning bör grundas på 
vilken typ av verk det rör sig om och på 

(22) Om en medlemsstat på de villkor som 
anges i detta direktiv godkänner 
användningen av anonyma verk genom 
allmänt tillgängliga bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museer, arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst för ändamål som går 
utöver dessa användares uppdrag i 
allmänhetens intresse bör rättsinnehavare 
som träder fram för att göra anspråk på 
sina verk få ersättning. Sådan ersättning 
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användningen. Medlemsstaterna kan 
föreskriva att intäkter från användningen 
av sådana anonyma verk som tagits in för 
att ersätta sådana rättsinnehavare, men som 
inte begärts in under en tidsfrist som 
fastställts i enlighet med detta direktiv, ska
bidra till finansieringen av källor för 
information om rättigheter som kan 
underlätta omsorgsfulla efterforskningar 
efter verkkategorier som i praktiken eller 
potentiellt omfattas av detta direktiv genom 
billiga och automatiserade lösningar.

bör grundas på vilken typ av verk det rör 
sig om och på användningen. 
Medlemsstaterna kan föreskriva att sådana 
intäkter från användningen av anonyma 
verk som tagits in för att ersätta sådana 
rättsinnehavare, men som ingen gjort 
anspråk på under en tidsfrist som fastställts 
i enlighet med detta direktiv, får bidra till 
finansieringen av källor för information om 
rättigheter som kan underlätta omsorgsfulla 
efterforskningar efter verkkategorier som i 
praktiken eller potentiellt omfattas av detta 
direktiv genom billiga och automatiserade 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 121
Malika Benarab-Attou

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Om en medlemsstat på de villkor som 
anges i detta direktiv godkänner 
användningen av anonyma verk genom 
allmänt tillgängliga bibliotek, 
läroanstalter, museer, arkiv, institutioner 
för filmarvet och offentliga radio- och 
tv-sändare för ändamål som går utöver 
dessa användares uppdrag i allmänhetens 
intresse bör rättsinnehavare som träder 
fram för att göra anspråk på sina verk få 
ersättning. Sådan ersättning bör grundas på 
vilken typ av verk det rör sig om och på 
användningen. Medlemsstaterna kan 
föreskriva att intäkter från användningen 
av sådana anonyma verk som tagits in för 
att ersätta sådana rättsinnehavare, men som 
inte begärts in under en tidsfrist som 
fastställts i enlighet med detta direktiv, ska 
bidra till finansieringen av källor för 
information om rättigheter som kan 
underlätta omsorgsfulla efterforskningar 

(22) Om en medlemsstat på de villkor som 
anges i detta direktiv godkänner 
användningen av anonyma verk genom 
allmänt tillgängliga bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museer, arkiv, 
institutioner för filmarvet, organisationer 
för radio och TV i allmänhetens tjänst samt 
andra kulturorganisationer för ändamål 
som går utöver dessa användares uppdrag i 
allmänhetens intresse bör rättsinnehavare 
som träder fram för att göra anspråk på 
sina verk få ersättning. Sådan ersättning 
bör grundas på vilken typ av verk det rör 
sig om och på användningen. 
Medlemsstaterna kan föreskriva att sådana 
intäkter från användningen av anonyma 
verk som tagits in för att ersätta sådana 
rättsinnehavare, men som ingen gjort 
anspråk på under en tidsfrist som fastställts 
i enlighet med detta direktiv, ska bidra till 
finansieringen av källor för information om 
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efter verkkategorier som i praktiken eller 
potentiellt omfattas av detta direktiv genom 
billiga och automatiserade lösningar.

rättigheter som kan underlätta omsorgsfulla 
efterforskningar efter verkkategorier som i 
praktiken eller potentiellt omfattas av detta 
direktiv genom billiga och automatiserade 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 122
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Medlemsstaterna bör, tillsammans 
med olika intressenter i kedjan för 
skapande av innehåll och äganderätt, 
genomföra en policy för att förhindra att 
verk blir anonyma, i syfte att begränsa 
antalet nya anonyma verk och minska
antalet befintliga. Det behövs en effektiv 
identifiering av verk, ett utbyte av 
information om anonyma verk samt ett 
främjande av kollektiv förvaltning eller 
utvidgad kollektiv förvaltning i syfte att 
förebygga att det uppstår anonyma verk.

Or. en

Ändringsförslag 123
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Detta direktiv påverkar inte 
direktiv 2001/29/EG utan handlar 
specifikt om viss tillåten användning av 
anonyma verk. Det inför inte några nya 
undantag eller begränsningar när det 
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gäller upphovsrätt och närstående 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Direktivet syftar till att behandla en specifik fråga i hela EU, nämligen regleringen av tillåten 
användning av anonyma verk. Det är inte avsett att ändra direktiv 2001/29/EG – och bör 
därför inte heller tolkas så.

Ändringsförslag 124
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk som görs av bibliotek, 
utbildningsinstitutioner eller museum som 
är tillgängliga för allmänheten samt 
arkiv, institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk.

Or. de

Ändringsförslag 125
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk som görs av bibliotek, 
utbildningsinstitutioner eller museum som 
är tillgängliga för allmänheten samt arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk som görs av bibliotek, 
utbildningsinstitutioner eller museer som är 
tillgängliga för allmänheten samt arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV.
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Or. fr

Ändringsförslag 126
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk som görs av bibliotek, 
utbildningsinstitutioner eller museum som 
är tillgängliga för allmänheten samt arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk som görs av bibliotek, 
utbildningsinstitutioner eller museer som är 
tillgängliga för allmänheten samt arkiv, 
institutioner för filmarvet, utgivare och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 127
Seán Kelly

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk som görs av bibliotek, 
utbildningsinstitutioner eller museum som 
är tillgängliga för allmänheten samt arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk som görs av bibliotek, 
utbildningsinstitutioner eller museer som är 
offentligt finansierade samt arkiv, 
institutioner för filmarvet, utgivare av 
tidningar och magasin och organisationer 
för radio och TV i allmänhetens tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 128
Zoltán Bagó
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk som görs av bibliotek, 
utbildningsinstitutioner eller museum som 
är tillgängliga för allmänheten samt arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk som görs av bibliotek, 
utbildningsinstitutioner eller museer som är 
tillgängliga för allmänheten samt arkiv, 
inrättningar med dokumentsamlingar, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst i medlemsstaterna.

Or. hu

Ändringsförslag 129
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk som görs av bibliotek, 
utbildningsinstitutioner eller museum som 
är tillgängliga för allmänheten samt arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk som görs av bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, icke vinstdrivande 
forskningsinstitut eller museer som är 
tillgängliga för allmänheten samt arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst.

Or. pl

Ändringsförslag 130
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv är tillämpligt på verk som 2. Detta direktiv är tillämpligt på verk som 
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först publicerats eller sänts i en 
medlemsstat och som tillhör någon av 
följande kategorier:

tillhör någon av följande kategorier:

Or. es

Ändringsförslag 131
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv är tillämpligt på verk som 
först publicerats eller sänts i en 
medlemsstat och som tillhör någon av 
följande kategorier:

2. Detta direktiv är tillämpligt på anonyma
verk som först publicerats, sänts eller 
fixerats i en medlemsstat och som tillhör 
någon av följande kategorier:

Or. fr

Ändringsförslag 132
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv är tillämpligt på verk som 
först publicerats eller sänts i en 
medlemsstat och som tillhör någon av 
följande kategorier:

2. Detta direktiv är tillämpligt på verk som 
först publicerats, ställts ut eller sänts i en 
medlemsstat och som tillhör någon av 
följande kategorier:

Or. de

Ändringsförslag 133
Malika Benarab-Attou

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv är tillämpligt på verk som 
först publicerats eller sänts i en 
medlemsstat och som tillhör någon av 
följande kategorier:

2. Detta direktiv är tillämpligt på verk som 
först publicerats, sänts eller framförts i en 
medlemsstat och som tillhör någon av 
följande kategorier:

Or. en

Ändringsförslag 134
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Verk som publicerats i form av böcker, 
tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 
skrifter, och som ingår i samlingarna vid 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, 
museum eller arkiv som är tillgängliga för 
allmänheten.

1) Verk som publicerats i form av böcker, 
tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 
skrifter, foton, bildkonst och plastisk 
konst.

Or. de

Ändringsförslag 135
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Verk som publicerats i form av böcker, 
tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 
skrifter, och som ingår i samlingarna vid 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museum
eller arkiv som är tillgängliga för 
allmänheten.

1) Verk som i sin helhet publicerats i form 
av böcker, tidskrifter, tidningar, magasin 
eller andra skrifter, och som ingår i 
samlingarna vid bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museer eller arkiv 
som är tillgängliga för allmänheten.

Or. en
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Ändringsförslag 136
Zoltán Bagó

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Verk som publicerats i form av böcker, 
tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 
skrifter, och som ingår i samlingarna vid 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museum
eller arkiv som är tillgängliga för 
allmänheten.

1) Verk som publicerats i form av böcker, 
tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 
skrifter, och som ingår i samlingarna vid 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museer,
inrättningar med dokumentsamlingar 
eller arkiv som är tillgängliga för 
allmänheten.

Or. hu

Ändringsförslag 137
Malika Benarab-Attou

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Verk som publicerats i form av böcker, 
tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 
skrifter, och som ingår i samlingarna vid 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museum
eller arkiv som är tillgängliga för 
allmänheten.

1) Verk som publicerats i form av böcker, 
tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 
skrifter, och som ingår i samlingarna vid 
offentligt tillgängliga bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museer, arkiv eller 
andra kulturorganisationer såsom 
operahus, teatrar och orkestrar, liksom 
musik- och dansensembler.

Or. en

Ändringsförslag 138
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Filmverk eller audiovisuella verk som 
ingår i samlingarna vid institutioner för 
filmarvet.

2) Filmverk, audioverk eller audiovisuella 
verk samt bidrag som utgör delar av 
sådana verk.

Or. de

Ändringsförslag 139
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Filmverk audioverk eller audiovisuella 
verk som har producerats av 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst före den 31 december 
2002 och som ingår i deras arkiv.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 140
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Filmverk audioverk eller audiovisuella 
verk som har producerats av organisationer 
för radio och TV i allmänhetens tjänst 
före den 31 december 2002 och som ingår 
i deras arkiv.

3) Verk som har producerats av 
organisationer för radio och TV och som 
ingår i deras arkiv.

Or. de
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Ändringsförslag 141
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Filmverk, audioverk eller audiovisuella 
verk som har producerats av organisationer 
för radio och TV i allmänhetens tjänst 
före den 31 december 2002 och som ingår 
i deras arkiv.

3) Filmverk, audioverk eller audiovisuella 
verk som har producerats av organisationer 
för radio och TV och som ingår i deras 
arkiv.

Or. fr

Ändringsförslag 142
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Filmverk, audioverk eller audiovisuella 
verk som har producerats av organisationer 
för radio och TV i allmänhetens tjänst före 
den 31 december 2002 och som ingår i 
deras arkiv.

(3) Filmverk, audioverk eller audiovisuella 
verk som har producerats av organisationer 
för radio och TV i allmänhetens tjänst och 
som ingår i deras arkiv.

Or. es

Ändringsförslag 143
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Filmverk, audioverk eller audiovisuella 
verk som har producerats av organisationer 
för radio och TV i allmänhetens tjänst före 
den 31 december 2002 och som ingår i 

3) Filmverk, audioverk eller audiovisuella 
verk som har producerats av organisationer 
för radio och TV i allmänhetens tjänst och 
som ingår i deras arkiv.
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deras arkiv.

Or. en

Ändringsförslag 144
Marietje Schaake

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Filmverk, audioverk eller audiovisuella 
verk som har producerats av organisationer 
för radio och TV i allmänhetens tjänst före 
den 31 december 2002 och som ingår i 
deras arkiv.

3) Filmverk, audioverk eller audiovisuella 
verk som har producerats av organisationer 
för radio och TV i allmänhetens tjänst och 
som ingår i deras arkiv.

Or. en

Ändringsförslag 145
Malika Benarab-Attou

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Filmverk, audioverk eller audiovisuella 
verk som har producerats av organisationer 
för radio och TV i allmänhetens tjänst före 
den 31 december 2002 och som ingår i 
deras arkiv.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 146
Malika Benarab-Attou

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Inspelningar av liveframträdanden, 
eller fotografier och andra bilder av 
offentliga framträdanden, som ingår i 
samlingarna vid andra 
kulturinstitutioner.

Or. en

Ändringsförslag 147
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett verk ska anses vara ett anonymt verk 
om innehavaren av rätten till verket inte 
har identifierats eller, även om 
rättsinnehavaren har identifierats, inte har 
lokaliserats efter att en omsorgsfull 
efterforskning efter rättsinnehavaren har 
utförts och registrerats enligt artikel 3.

1. Ett verk ska anses vara ett anonymt verk 
om en eller flera innehavare av 
upphovsrätt eller närstående rättigheter 
inte har identifierats eller, om 
rättsinnehavarna har identifierats, inte har 
lokaliserats efter att en omsorgsfull 
efterforskning efter rättsinnehavarna har 
utförts i ärligt uppsåt och registrerats 
enligt artikel 3.

Or. fr

Ändringsförslag 148
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett verk ska anses vara ett anonymt verk 
om innehavaren av rätten till verket inte 
har identifierats eller, även om 
rättsinnehavaren har identifierats, inte har 
lokaliserats efter att en omsorgsfull 

1. Ett verk ska anses vara ett anonymt verk 
om upphovsmannen eller innehavaren av 
en närstående rättighet inte har 
identifierats eller, om de har identifierats, 
inte har lokaliserats efter att en omsorgsfull 
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efterforskning efter rättsinnehavaren har 
utförts och registrerats enligt artikel 3.

efterforskning efter dem har utförts och 
registrerats enligt artikel 3. I samband med 
filmverk, audioverk och audiovisuella 
verk kan detta även gälla enskilda, 
avgränsbara bidrag som utgör delar av 
verk; i dessa fall ska endast dessa delar 
anses vara anonyma verk.

Or. de

Ändringsförslag 149
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett verk ska anses vara ett anonymt verk 
om innehavaren av rätten till verket inte 
har identifierats eller, även om 
rättsinnehavaren har identifierats, inte har 
lokaliserats efter att en omsorgsfull 
efterforskning efter rättsinnehavaren har 
utförts och registrerats enligt artikel 3.

1. Ett verk ska anses vara ett anonymt verk 
om innehavaren av rätten till verket inte 
har identifierats eller, även om 
rättsinnehavaren har identifierats, inte kan 
lokaliseras efter att en omsorgsfull 
efterforskning efter rättsinnehavaren har 
utförts och registrerats enligt artikel 3.

Or. es

Ändringsförslag 150
Zoltán Bagó

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett verk ska anses vara ett anonymt verk 
om innehavaren av rätten till verket inte 
har identifierats eller, även om 
rättsinnehavaren har identifierats, inte har 
lokaliserats efter att en omsorgsfull 
efterforskning efter rättsinnehavaren har 
utförts och registrerats enligt artikel 3.

1. Ett verk ska anses vara ett anonymt verk 
om innehavaren av rätten till verket inte 
har identifierats eller, om rättsinnehavaren 
har identifierats, inte har lokaliserats efter 
att en omsorgsfull efterforskning efter 
rättsinnehavaren har utförts inom rimlig tid 
och registrerats enligt artikel 3.
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Or. hu

Ändringsförslag 151
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett verk har mer än en 
rättsinnehavare och en av dessa har 
identifierats och lokaliserats ska verket inte
anses vara ett anonymt verk.

2. Om ett verk har mer än en 
rättsinnehavare, eller om det inkluderar 
andra verk eller skyddade material, och 
om minst en av rättsinnehavarna inte har 
vare sig identifierats eller lokaliserats ska 
verket fortfarande anses vara ett anonymt 
verk i detta direktiv. Rättigheterna för 
kända eller identifierade rättsinnehavare 
ska inte påverkas, särskilt när det gäller 
deras rätt till ersättning. Medlemsstaterna 
ska se till att de organisationer som avses 
i artikel 1.1 eller närmare bestämt de 
behöriga rättighetsförvaltande 
organisationerna utför omsorgsfulla 
efterforskningar för att identifiera och 
lokalisera de andra innehavarna av rätten 
till verket.

Or. fr

Ändringsförslag 152
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett verk har mer än en 
rättsinnehavare och en av dessa har 
identifierats och lokaliserats ska verket 
inte anses vara ett anonymt verk.

2. Om ett verk har mer än en upphovsman 
eller innehavare av en närstående 
rättighet och om och i den mån som 
ytterligare upphovsmän eller innehavare 
av närstående rättigheter enligt detta 
direktiv inte kunnat identifieras eller 
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lokaliseras, ska tillstånd som beviljats av 
de upphovsmän eller rättsinnehavare som 
kunnat lokaliseras anses vara tillräckliga 
för hela det verk som ska användas. I 
samband med verk vilkas enskilda delar 
entydigt kan kopplas till olika 
upphovsmän eller innehavare av 
närstående rättigheter ska varje del 
undersökas separat för att man ska kunna 
fastställa om det rör sig om ett anonymt 
verk enligt artikel 2.1.

Or. de

Ändringsförslag 153
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att fastställa om ett verk är ett 
anonymt verk ska de organisationer som 
avses i artikel 1.1 se till att en omsorgsfull 
efterforskning genomförs för varje enskilt 
verk genom att vända sig till de källor som 
är lämpliga för den berörda kategorin av 
verk.

1. För att fastställa om ett verk eller ett 
bidrag till ett verk är ett anonymt verk ska 
verkets ägare se till att en omsorgsfull 
efterforskning genomförs för varje enskilt 
verk genom att vända sig till de källor som 
är lämpliga för den berörda kategorin av 
verk. Ägare ska ha rätt att ge 
rättighetsförvaltande organisationer detta 
uppdrag.

Or. de

Ändringsförslag 154
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att fastställa om ett verk är ett 
anonymt verk ska de organisationer som 

1. För att fastställa om ett verk är ett 
anonymt verk ska de organisationer som 
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avses i artikel 1.1 se till att en omsorgsfull 
efterforskning genomförs för varje enskilt 
verk genom att vända sig till de källor som 
är lämpliga för den berörda kategorin av 
verk.

avses i artikel 1.1 eller 
rättighetsförvaltande organisationer se till 
att en omsorgsfull efterforskning 
genomförs för varje enskilt verk genom att 
vända sig till de källor som är lämpliga för 
den berörda kategorin av verk.

Or. de

Ändringsförslag 155
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att fastställa om ett verk är ett 
anonymt verk ska de organisationer som 
avses i artikel 1.1 se till att en omsorgsfull 
efterforskning genomförs för varje enskilt 
verk genom att vända sig till de källor som 
är lämpliga för den berörda kategorin av 
verk.

1. För att fastställa om ett verk är ett 
anonymt verk ska de organisationer som 
avses i artikel 1.1 se till att en omsorgsfull 
efterforskning i ärligt uppsåt har 
genomförts för varje enskilt verk eller 
varje annat skyddat föremål genom att 
vända sig till de källor som är lämpliga för 
den berörda kategorin av verk.

Or. fr

Ändringsförslag 156
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De organisationer som avses i 
artikel 1.1 får låta andra organisationer 
genomföra den omsorgsfulla 
efterforskningen, inbegripet 
upphovsrättsorganisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska i samråd med 
rättsinnehavare och användare fastställa 
vilka källor som är lämpliga för varje 
kategori av verk och inkludera de källor 
som anges i bilagan.

2. Varje medlemsstat ska fastställa vilka 
källor som är lämpliga för varje kategori av 
verk; de bör inkludera de källor som anges 
i bilagan.

Or. de

Ändringsförslag 158
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska i samråd med 
rättsinnehavare och användare fastställa 
vilka källor som är lämpliga för varje 
kategori av verk och inkludera de källor 
som anges i bilagan.

2. Varje medlemsstat ska efter 
överenskommelse med upphovsmän och 
användare fastställa vilka källor som är 
lämpliga för varje kategori av verk och 
inkludera de källor som anges i bilagan.

Or. de

Ändringsförslag 159
Seán Kelly

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska i samråd med 
rättsinnehavare och användare fastställa 

2. Varje medlemsstat ska efter 
överenskommelse med rättsinnehavare och 
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vilka källor som är lämpliga för varje 
kategori av verk och inkludera de källor 
som anges i bilagan.

användare fastställa vilka källor som är 
lämpliga för varje kategori av verk och 
inkludera de källor som anges i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 160
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska i samråd med 
rättsinnehavare och användare fastställa 
vilka källor som är lämpliga för varje 
kategori av verk och inkludera de källor 
som anges i bilagan.

2. Varje medlemsstat ska i samråd med 
rättsinnehavare och användare fastställa 
vilka källor som är lämpliga för varje 
kategori av verk eller varje annat skyddat 
föremål och kan inkludera de källor som 
anges i bilagan.

Or. fr

Ändringsförslag 161
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska i samråd med 
rättsinnehavare och användare fastställa 
vilka källor som är lämpliga för varje 
kategori av verk och inkludera de källor 
som anges i bilagan.

2. Varje medlemsstat ska i samråd med 
rättsinnehavare och användare fastställa 
vilka källor som är lämpliga för varje 
kategori av verk och inkludera alla de 
källor som anges i bilagan.

Or. en

Motivering

Det bör uttryckligen framgå av artikel 3.2 att alla källor i bilagan bör hänvisas till som 
grunden för varje omsorgsfull efterforskning. Källorna kan kompletteras av medlemsstaterna 
enligt överenskommelse med rättsinnehavare till samma kategori av verk i de medlemsstater 
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där tillstånd söks.

Ändringsförslag 162
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
bara utföras i den medlemsstat där verket 
först publicerades eller sändes.

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
utföras i den medlemsstat där verket först 
publicerades eller sändes.

Or. de

Ändringsförslag 163
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
bara utföras i den medlemsstat där verket 
först publicerades eller sändes.

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
utföras endast i den medlemsstat där verket 
först publicerades, sändes eller fixerades.

Or. fr

Ändringsförslag 164
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
bara utföras i den medlemsstat där verket 
först publicerades eller sändes.

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
utföras endast i den medlemsstat där verket 
först publicerades, ställdes ut eller sändes.
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Or. de

Ändringsförslag 165
Malika Benarab-Attou

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
bara utföras i den medlemsstat där verket 
först publicerades eller sändes.

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
utföras endast i den medlemsstat där verket 
först publicerades, sändes eller framfördes 
offentligt.

Or. en

Ändringsförslag 166
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
bara utföras i den medlemsstat där verket 
först publicerades eller sändes.

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
utföras endast i den medlemsstat där verket 
först publicerades eller sändes. Om det 
föreligger rimlig osäkerhet kring platsen 
för den första publiceringen eller 
sändningen kan dock en omsorgsfull 
efterforskning utvidgas till andra 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Det bör förklaras i artikel 3.3 att efterforskningar bör utvidgas bortom landet för 
första publicering om det finns rimligt tvivel när det gäller platsen.

Ändringsförslag 167
Iosif Matula
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om verket har fler än en 
rättsinnehavare, även rättsinnehavare 
från tredjeländer, ska den organisation 
som genomför en omsorgsfull 
efterforskning vidta åtgärder för att 
lokalisera dessa rättsinnehavare.

Or. ro

Ändringsförslag 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om det är känt att ett filmverk eller ett 
audiovisuellt verk är en samproduktion 
måste den omsorgsfulla efterforskningen 
genomföras i var och en av de 
medlemsstater där samproduktionen 
gjordes.

Or. en

Ändringsförslag 169
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om ett filmverk eller audiovisuellt 
verk som ska genomgå en omsorgsfull 
efterforskning antas vara resultatet av en 
samproduktion, ska den omsorgsfulla 
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efterforskningen utföras i det land som är 
främst företrätt i samproduktionen. För 
att man ska kunna identifiera detta land 
måste man ta hänsyn till materiella 
aspekter såsom det språk som används i 
filmen eller filmens originaltitel. Om 
efterforskningen i det berörda landet visar
sig vara resultatlös, ska det vara 
obligatoriskt att fortsätta efterforskningen 
i länder som på goda grunder kan antas 
vara mindre företrädda i 
samproduktionen.

Or. fr

Ändringsförslag 170
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att resultaten 
av de omsorgsfulla efterforskningar som 
utförs inom deras territorier registreras i en
offentligt tillgänglig databas.

4. Medlemsstaterna ska se till att resultaten 
av de omsorgsfulla efterforskningar som 
utförs inom deras territorier registreras och 
lagras i ett officiellt godkänt och offentligt
tillgängligt databasregister.

Or. lt

Ändringsförslag 171
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att resultaten 
av de omsorgsfulla efterforskningar som 
utförs inom deras territorier registreras i en 
offentligt tillgänglig databas.

4. Medlemsstaterna ska se till att resultaten 
av de omsorgsfulla efterforskningar som 
utförs inom deras territorier registreras i en 
användarvänlig och offentligt tillgänglig 
databas.
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Or. el

Ändringsförslag 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att resultaten 
av de omsorgsfulla efterforskningar som 
utförs inom deras territorier registreras i en 
offentligt tillgänglig databas.

4. Medlemsstaterna ska se till att resultaten 
av de omsorgsfulla efterforskningar som 
utförs inom deras territorier registreras i en 
databas som är offentligt tillgänglig i alla 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 173
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att resultaten 
av de omsorgsfulla efterforskningar som 
utförs inom deras territorier registreras i en 
offentligt tillgänglig databas.

4. Medlemsstaterna ska se till att resultaten 
av de omsorgsfulla efterforskningar som 
utförs inom deras territorier registreras i en 
offentlig databas som är tillgänglig för 
alla medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 174
Iosif Matula

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att resultaten 
av de omsorgsfulla efterforskningar som 
utförs inom deras territorier registreras i en 
offentligt tillgänglig databas.

4. Medlemsstaterna ska se till att resultaten 
av de omsorgsfulla efterforskningar som 
utförs inom deras territorier registreras i en 
offentligt tillgänglig databas. Startdatumet 
för de omsorgsfulla efterforskningarna 
ska anges i denna offentliga databas.

Or. ro

Ändringsförslag 175
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vederbörligen befullmäktigade 
upphovsrättsorganisationer ska ha rätt att 
agera för de rättsinnehavares räkning 
som inte kan lokaliseras ens efter en 
omsorgsfull efterforskning.

Or. en

Ändringsförslag 176
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om det är känt att det filmverk eller 
audiovisuella verk som en omsorgsfull 
efterforskning gäller är en 
samproduktion, måste efterforskningen 
genomföras i var och en av de 
medlemsstater där samproduktionen 
gjordes.
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Or. en

Ändringsförslag 177
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får, i 
överensstämmelse med unionens 
lagstiftning och de internationella avtalen 
om upphovsrätt och närstående 
rättigheter, anta omfattande bestämmelser 
genom vilka enkla och utvidgade system 
med förklaringar av relevanta rättigheter 
införs.

Or. de

Ändringsförslag 178
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att en 
innehavare av rätten till ett verk som 
anses vara anonymt har möjlighet att när 
som helst avsluta verkets status som
anonymt.

Om ett verk som anses vara anonymt bara
har en upphovsman ska medlemsstaterna 
se till att vederbörande har möjlighet att 
när som helst avsluta verkets status som 
anonymt.

Or. de

Ändringsförslag 179
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att en 
innehavare av rätten till ett verk som 
anses vara anonymt har möjlighet att när 
som helst avsluta verkets status som 
anonymt.

Medlemsstaterna ska se till att 
upphovsmannen eller innehavaren av en 
närstående rättighet har möjlighet att när 
som helst avsluta verkets status som 
anonymt.

Or. de

Ändringsförslag 180
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att en 
innehavare av rätten till ett verk som anses 
vara anonymt har möjlighet att när som 
helst avsluta verkets status som anonymt.

Medlemsstaterna ska se till att 
innehavaren eller innehavarna av rätten 
till ett verk som anses vara anonymt har 
möjlighet och exklusiv rätt att när som 
helst avsluta verkets status som anonymt.

Or. el

Ändringsförslag 181
Zoltán Bagó

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att en 
innehavare av rätten till ett verk som anses 
vara anonymt har möjlighet att när som 
helst avsluta verkets status som anonymt.

Medlemsstaterna ska se till att en 
innehavare av rätten till ett verk som anses 
vara anonymt har möjlighet att när som 
helst inleda åtgärder för att avsluta verkets 
status som anonymt om vederbörande har 
lokaliserats under tiden.

Or. hu
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Ändringsförslag 182
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphörandet av ett verks status som 
anonymt ska inte påverka de befintliga 
avtalen om användning, i enlighet med 
detta direktiv, av det verk som tidigare var 
anonymt.

Or. fr

Ändringsförslag 183
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
organisationer som avses i artikel 1.1 får 
använda ett anonymt verk på följande sätt:

1. Medlemsstaterna ska se till att anonyma 
verk eller anonyma bidrag till verk får 
användas på följande sätt:

Or. de

Ändringsförslag 184
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genom att göra det anonyma verket 
tillgängligt i den mening som avses i 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EG.

a) Genom att överföra det anonyma verket 
till allmänheten och göra det tillgängligt
för allmänheten när som helst och var 
som helst.
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Or. fr

Ändringsförslag 185
Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genom att göra det anonyma verket 
tillgängligt i den mening som avses i 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EG.

a) Genom att offentliggöra det anonyma 
verket i den mening som avses i artikel 3 i 
direktiv 2001/29/EG.

Or. es

Ändringsförslag 186
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genom att göra det anonyma verket 
tillgängligt i den mening som avses i 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EG.

a) Genom att överföra det anonyma verket 
till allmänheten i den mening som avses i 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EG.

Or. de

Ändringsförslag 187
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genom att göra det anonyma verket 
tillgängligt i den mening som avses i 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EG.

a) Genom att överföra det anonyma verket 
till allmänheten och göra det tillgängligt i 
den mening som avses i artikel 3 i 
direktiv 2001/29/EG.
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Or. de

Ändringsförslag 188
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat föreskrivs i artikel 7 får 
de organisationer som avses i artikel 1.1 
dock inte använda anonyma verk för 
andra syften än de som omfattas av deras 
uppdrag i allmänhetens tjänst, särskilt 
bevarande, restaurering och 
tillhandahållande av tillgång till verk som 
ingår i deras samlingar för kultur- och 
utbildningsändamål.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 189
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat föreskrivs i artikel 7 får 
de organisationer som avses i artikel 1.1 
dock inte använda anonyma verk för andra 
syften än de som omfattas av deras 
uppdrag i allmänhetens tjänst, särskilt 
bevarande, restaurering och 
tillhandahållande av tillgång till verk som 
ingår i deras samlingar för kultur- och 
utbildningsändamål.

2. Om inte annat föreskrivs i artikel 7 får 
de organisationer som avses i artikel 1.1 
dock inte använda anonyma verk för andra 
syften än de som omfattas av deras 
uppdrag i allmänhetens intresse, särskilt 
bevarande, restaurering och 
tillhandahållande av tillgång till verk som 
ingår i deras samlingar för utbildnings-
och forskningsändamål.

Or. fr
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Ändringsförslag 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat föreskrivs i artikel 7 får 
de organisationer som avses i artikel 1.1 
dock inte använda anonyma verk för andra 
syften än de som omfattas av deras 
uppdrag i allmänhetens tjänst, särskilt 
bevarande, restaurering och 
tillhandahållande av tillgång till verk som 
ingår i deras samlingar för kultur- och
utbildningsändamål.

2. Om inte annat föreskrivs i artikel 7 får 
de organisationer som avses i artikel 1.1 
dock inte använda anonyma verk för andra 
syften än de som omfattas av deras 
uppdrag i allmänhetens intresse, särskilt 
bevarande och restaurering av verk som 
ingår i deras samlingar och 
tillhandahållande av tillgång till dessa 
verk för kultur-, utbildnings- och
forskningsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 191
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vara fria att 
välja en viss metod för att förvalta 
rättigheter, till exempel utvidgade 
kollektiva licenser.

Or. en

Ändringsförslag 192
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv påverkar inte sådana 
organisationers kontraktfrihet i deras 
strävan att uppfylla sina offentliga 
uppdrag.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 193
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv påverkar inte sådana 
organisationers kontraktfrihet i deras
strävan att uppfylla sina offentliga 
uppdrag.

3. Detta direktiv påverkar inte strävan att 
uppfylla uppdrag i allmänhetens intresse, 
framför allt som ett resultat av att 
nationella offentliga medel avsätts för 
digitalisering och spridning av anonyma 
verk.

Or. fr

Ändringsförslag 194
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
organisationer som avses i artikel 1.1 för 
register över sina omsorgsfulla 
efterforskningar och offentligt 
tillgängliga användningsregister när de 
använder anonyma verk enligt punkt 1.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 195
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att förbättra det praktiska 
genomförandet av detta direktiv måste 
organisationer för radio och TV ha 
möjlighet att, inom ramen för sin normala 
verksamhet, använda erkända anonyma 
verk på de villkor som fastställts av detta 
direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Användningen av anonyma verk inom 
ramen för detta direktiv ska till fullo 
respektera rättsinnehavarnas ideella 
rättigheter. För anonyma verk vars 
rättsinnehavare har identifierats men inte 
lokaliserats ska rättsinnehavarens namn 
anges vid all användning av verken.

Or. en

Ändringsförslag 197
Silvia Costa

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas bestämmelser när det 
gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. 
kollektiva avtalslicenser med utsträckt 
verkan.

Or. it

Ändringsförslag 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillåten användning av anonyma verk utgår

Or. en

Ändringsförslag 199
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillåten användning av anonyma verk utgår

Or. de

Ändringsförslag 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får ge de 
organisationer som avses i artikel 1.1 
tillstånd att använda ett anonymt verk för 
andra ändamål än de som avses i artikel 
6.2 under förutsättning att följande villkor 
är uppfyllda:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 201
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får ge de 
organisationer som avses i artikel 1.1 
tillstånd att använda ett anonymt verk för 
andra ändamål än de som avses i artikel 
6.2 under förutsättning att följande villkor 
är uppfyllda:

utgår

Or. de

Ändringsförslag 202
Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får ge de 
organisationer som avses i artikel 1.1 
tillstånd att använda ett anonymt verk för 
andra ändamål än de som avses i artikel 6.2 
under förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

1. Medlemsstaterna får ge de 
organisationer som avses i artikel 1.1 
tillstånd att använda ett anonymt verk för 
andra ändamål än de som avses i artikel 6.2 
om denna användning fortfarande är i 
överensstämmelse med deras 
public service-uppdrag, under 
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förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. fr

Ändringsförslag 203
Iosif Matula

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får ge de 
organisationer som avses i artikel 1.1 
tillstånd att använda ett anonymt verk för 
andra ändamål än de som avses i artikel 6.2 
under förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

1. Medlemsstaterna får ge de 
organisationer som avses i artikel 1.1 
tillstånd att, mot en rimlig fast avgift,
använda ett anonymt verk för andra 
ändamål än de som avses i artikel 6.2 under 
förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. ro

Ändringsförslag 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De organisationer som avses i 
artikel 1.1 ska registrera sina 
omsorgsfulla efterforskningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 205
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De organisationer som avses i 
artikel 1.1 ska registrera sina 
omsorgsfulla efterforskningar.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Organisationerna ska föra offentligt 
tillgängliga register över sin användning 
av anonyma verk.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 207
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Organisationerna ska föra offentligt 
tillgängliga register över sin användning 
av anonyma verk.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 208
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Organisationerna ska föra offentligt 
tillgängliga register över sin användning av 
anonyma verk.

(2) Organisationerna ska föra 
användarvänliga, detaljerade och 
offentligt tillgängliga register över sin 
användning av anonyma verk.

Or. el

Ändringsförslag 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För anonyma verk vars 
rättsinnehavare har identifierats men inte 
lokaliserad ska rättsinnehavarens namn 
anges vid all användning av verket.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 210
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För anonyma verk vars 
rättsinnehavare har identifierats men inte 
lokaliserad ska rättsinnehavarens namn 
anges vid all användning av verket.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Rättsinnehavare som avslutar ett verks 
anonyma status enligt artikel 5 ska 
ersättas för den användning som gjorts av 
verket av de organisationer som avses i 
artikel 1.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 212
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Rättsinnehavare som avslutar ett verks 
anonyma status enligt artikel 5 ska 
ersättas för den användning som gjorts av 
verket av de organisationer som avses i 
artikel 1.1.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 213
Zoltán Bagó

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Rättsinnehavare som avslutar ett verks 
anonyma status enligt artikel 5 ska ersättas 
för den användning som gjorts av verket av 
de organisationer som avses i artikel 1.1.

(4) Rättsinnehavare som avslutar ett verks 
anonyma status enligt artikel 5 ska därefter 
ersättas för den användning som gjorts av 
verket av de organisationer som avses i 
artikel 1.1.
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Or. hu

Ändringsförslag 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Rättsinnehavare kan begära 
ersättning enligt punkt 4 inom en period 
som fastställs av medlemsstaten och som 
minst ska vara fem år räknat från det 
datum då den handling som ger upphov 
till anspråket inträffar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 215
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Rättsinnehavare kan begära 
ersättning enligt punkt 4 inom en period 
som fastställs av medlemsstaten och som 
minst ska vara fem år räknat från det 
datum då den handling som ger upphov 
till anspråket inträffar.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får välja hur de vill 
bevilja användning enligt punkt 1 och kan 
fritt bestämma om användningen av 
eventuella intäkter som inte har 
efterfrågats efter det att den period som 
fastställts i enlighet med punkt 1 har löpt 
ut.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 217
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får välja hur de vill 
bevilja användning enligt punkt 1 och kan 
fritt bestämma om användningen av 
eventuella intäkter som inte har 
efterfrågats efter det att den period som 
fastställts i enlighet med punkt 1 har löpt 
ut.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 218
Iosif Matula

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får välja hur de vill 
bevilja användning enligt punkt 1 och kan 
fritt bestämma om användningen av 
eventuella intäkter som inte har efterfrågats 
efter det att den period som fastställts i 

2. Medlemsstaterna får välja hur de vill 
bevilja användning enligt punkt 1 och kan 
fritt bestämma om användningen av 
eventuella intäkter som inte har efterfrågats 
efter det att den period som fastställts i 
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enlighet med punkt 1 har löpt ut. enlighet med punkt 1 har löpt ut.
Offentliga institutioner som finansierar 
kulturprojekt i medlemsstaterna ska väljas 
i första hand. 

Or. ro

Ändringsförslag 219
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Möjlighet till utvidgad kollektiv 

förvaltning av rättigheter
1. Medlemsstaterna ska se till att kollektiv 
tilldelning av rättigheter som är 
tillämpliga mellan rättighetsförvaltande 
organisationer och stora aktörer, till 
exempel organisationer för radio och TV, 
och som gäller överföring till 
allmänheten, inklusive rätten till 
tillgängliggörande enligt artikel 3 i 
direktiv 2001/29/EG, avseende vissa 
verkkategorier eller andra 
upphovsrättsligt skyddade verk får 
utvidgas så att den kommer att omfatta 
sådana upphovsmän och innehavare av 
närstående rättigheter som innehar 
rättigheter inom samma verkkategori men 
som inte företräds av den 
rättighetsförvaltande organisationen, 
oavsett om verket är ett anonymt verk 
enligt artikel 2 eller inte, under 
förutsättning att
a) den rättsinnehavare som inte företräds 
av den rättighetsförvaltande 
organisationen har rätt att när som helst 
motsätta sig kollektiva åtgärder och på 
egen hand utöva sina rättigheter,
b) sådana avtal mellan 
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rättighetsförvaltande organisationer och 
stora aktörer begränsas till att tillämpas 
på produktioner som först publicerats i 
den medlemsstat där den stora aktören 
har sitt säte.
2. Punkt 1 i denna artikel är inte 
tillämplig på filmproduktioner.
3. I fall av kollektiv tilldelning av 
rättigheter i enlighet med punkt 1 ska 
medlemsstaterna se till att den behöriga 
rättighetsförvaltande organisationen för 
offentligt tillgängliga register över de 
rättsinnehavare som antingen inte kan 
identifieras eller inte kan lokaliseras.

Or. de

Ändringsförslag 220
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
Dokumentation och protokoll i samband 

med användning och ersättning
1. Medlemsstaterna ska se till att den 
omsorgsfulla efterforskningen avseende 
anonyma verk och anonyma bidrag till 
verk dokumenteras offentligt. För detta 
ändamål bör medlemsstaterna i samarbete 
med kommissionen ta fram enhetliga 
minimistandarder för hela EU och verka 
för inrättande och användning av en 
central databas.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
offentliga protokoll förs över 
användningen av anonyma verk och 
anonyma bidrag till verk. För detta 
ändamål bör medlemsstaterna i samarbete 
med kommissionen ta fram enhetliga 
minimistandarder för hela EU och verka 
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för inrättande och användning av en 
central databas.
3. Vid varje användning av anonyma verk 
och anonyma bidrag till verk för vilka 
upphovsmännen eller innehavarna av 
närstående rättigheter visserligen har 
identifierats men inte kunnat lokaliseras 
ska dessa personers namn anges.
4. Upphovsmän och innehavare av 
närstående rättigheter som avslutar ett 
verks status som anonymt i enlighet med 
artikel 5 ska ersättas för den användning 
som redan ägt rum. De kan begära 
ersättning inom en period som fastställs 
av medlemsstaterna och som minst ska 
vara fem år räknat från den dag då den 
handling som ger upphov till anspråket 
ägde rum. Om en rättighetsförvaltande 
organisation enligt artikel 3 getts 
befogenhet att, såsom förvaltare, samla in 
ersättningen ska ersättningsanspråket 
riktas till den rättighetsförvaltande
organisationen.
5. I fall av intäkter hos de 
rättighetsförvaltande organisationerna 
som frigörs genom att ingen har gjort 
anspråk på dem inom tidsfristen enligt 
punkt 4 ska dessa intäkter användas på 
samma sätt som rättighetsförvaltande 
organisationer använder sådana intäkter i 
andra fall. Medlemsstaterna får införa 
bestämmelser som föreskriver att dessa 
intäkter ska användas för att täcka 
kostnaderna i samband med omsorgsfulla 
efterforskningar eller upprätthållandet 
och underhållet av databaser som krävs 
för detta ändamål.

Or. de

Ändringsförslag 221
Zoltán Bagó
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Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv påverkar inte bestämmelser 
om i synnerhet patenträtt, varumärkesrätt, 
mönsterrätt, bruksmodeller, kretsmönster i 
halvledarprodukter, typsnitt, villkorad 
tillgång, tillgång till kabelöverföringar av 
radio- och televisionstjänster, skyddet för 
nationalskatter, deponeringsskyldighet 
enligt lag, lagstiftning om kartellbildning 
och illojal konkurrens, affärshemligheter, 
säkerhet, sekretess, dataskydd och skydd 
för privatlivet, tillgång till allmänna 
handlingar samt avtalsrätt.

Detta direktiv påverkar inte bestämmelser 
om i synnerhet patenträtt, varumärkesrätt, 
mönsterrätt, bruksmodeller, kretsmönster i 
halvledarprodukter, typsnitt, villkorad 
tillgång, tillgång till kabelöverföringar av 
radio- och televisionstjänster, skyddet för 
nationalskatter, deponeringsskyldighet 
enligt lag, lagstiftning om kartellbildning 
och illojal konkurrens, statshemligheter, 
affärshemligheter, säkerhet, sekretess, 
dataskydd och skydd för privatlivet, skydd 
av rätten till privatliv, tillgång till allmänna 
handlingar samt avtalsrätt.

Or. hu

Ändringsförslag 222
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte påverka 
bestämmelserna om förvaltning av 
rättigheterna till verk och annat skyddat 
material, särskilt bestämmelserna om 
kollektiva licenser, rättsliga presumtioner 
vad avser representation eller överföring, 
obligatoriska kollektiva licenser eller 
kombinationer av dessa, vare sig dessa 
verk eller detta skyddade material kan 
betraktas som anonyma verk eller inte i 
den mening som anges i artikel 2, i 
enlighet med EU-rätten och 
internationella fördrag om upphovsrätt 
och närstående rättigheter. Om det finns 
sådana bestämmelser eller om de införs, 
ska var och en av de andra 
medlemsstaterna se till att de mottagare 
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som avses i artikel 1.1 är rättsligt 
skyddade när det gäller användningen av 
deras verk eller annat skyddat material 
som omfattas av en licens eller tillstånd i 
enlighet med dessa bestämmelser.

Or. fr

Ändringsförslag 223
Petra Kammerevert

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv får ingen prejudicerande 
verkan på medlemsstaternas befintliga 
eller framtida bestämmelser om 
rättighetsförvaltning i samband med 
objekt som är upphovsrättsligt skyddade 
eller skyddade genom närstående 
rättigheter; detta gäller särskilt kollektiva 
rättighetslicensieringssystem, 
presumtioner vad avser rättsinnehavares 
representation och överföring av 
rättigheter, obligatoriska, lagstadgade 
rättighetsförvaltningssystem och 
kombinationer av dessa.

Or. de

Ändringsförslag 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Förebyggande åtgärder

Medlemsstaterna ska i samordning med
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de berörda parterna främja alla 
förebyggande åtgärder som kan begränsa 
uppkomsten av nya anonyma verk och 
minska antalet befintliga.

Or. en

Ändringsförslag 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Tillämpning i tiden

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla verk 
som avses i artikel 1 och som den [datum 
för införlivande] skyddas av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
upphovsrätt.
2. Detta direktiv ska inte påverka åtgärder 
som har vidtagits och rättigheter som har 
förvärvats före den [datum för 
införlivande].

Or. en

Ändringsförslag 226
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla verk 
som avses i artikel 1 och som den [datum 
för införlivande] skyddas av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
upphovsrätt.

utgår
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Or. pl

Ändringsförslag 227
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Bilaga – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förlagens organisation i respektive land 
samt författar- och journalistorganisationer.

a) Utgivarna och utgivarnas organisation i 
respektive land samt författar- och 
journalistorganisationer.

Or. en

Motivering

Enskilda utgivare bör också ingå i denna kategori.

Ändringsförslag 228
Seán Kelly

Förslag till direktiv
Bilaga – led 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Utgivningsföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 229
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Bilaga – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) För audiovisuella verk som ingår i 
samlingarna vid institutioner för filmarvet 
och organisationer för radio och TV i 

5) För audiovisuella verk som ingår i 
samlingarna vid institutioner för filmarvet 
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allmänhetens tjänst: och organisationer för radio och TV:

Or. fr

Ändringsförslag 230
Helga Trüpel

Förslag till direktiv
Bilaga – led 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Branschorganisationer i de berörda 
medlemsstaterna.

Or. de


