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Ændringsforslag 16
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 17
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 18
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 19
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

rettighedshavere ikke kan identificeres 
eller lokaliseres – såkaldte "forældreløse 
værker".

Or. en

Ændringsforslag 20
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 21
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion 
og tilrådighedsstillelse af deres værker for 
almenheden, som harmoniseret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 

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

ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra 
ophavsmanden, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

Or. en

Ændringsforslag 22
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 23
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Ophavsret er det økonomiske 
grundlag for den kreative industri, da den 
fremmer innovation, skabertrang, 
investeringer og produktion. Omfattende 
digitalisering og udbredelse af værker er 
derfor et middel til at beskytte Europas 
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kulturarv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 24
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Ophavsret er et vigtigt værktøj til at 
sikre, at den kreative sektor belønnes for 
sit arbejde.

Or. nl

Ændringsforslag 25
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 26
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) (Vedrører ikke den danske tekst)

(Dette ændringsforslag vedrører en rent 
sproglig ændring i den tjekkiske 
sprogversion)

Or. cs
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Ændringsforslag 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) musikalske værker, herunder værker 
der indgår i de i artikel 1, stk. 2, nr. 2, og 
3 omtalte lydværker, audiovisuelle værker 
eller filmværker, bør ikke være omfattet af 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 29
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) dette direktiv bør kun gælde for 
værker, der først er offentliggjort eller 
udsendt i en medlemsstat. Kommissionen 
bør undersøge den situation, hvor et værk 
er blevet produceret og udbredt af en 
enhed fra en medlemsstat, men først 
offentliggjort i en stat uden for Den 
Europæiske Union.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør foretage en nærmere undersøgelse af problemet med værker, der er 
produceret på europæisk jord og beregnet til at blive udbredt i Europa, men hvor selve 
udgivelsen fandt sted i tredjelande uden for Europa på grund af lavere omkostninger. Et 
eksempel på dette er British Library, hvor dette problem vedrører 30 % af bøgerne, især dem, 
der trykkes i Indien.
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Ændringsforslag 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets
rettighedshaver ud fra principperne om 
god tro og behørig omhu. Medlemsstaterne 
bør kunne bestemme, at en sådan 
omhyggelig søgning kan gennemføres af 
de organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer. I 
sidstnævnte tilfælde bør de i dette direktiv 
nævnte organisationer fortsat have 
ansvaret for en omhyggelig udført 
søgning. Medlemsstaterne bør udpege 
enheder, der har bemyndigelse til at 
attestere, at der er blevet foretaget 
omhyggelige søgninger på behørig vis og i 
god tro.

Or. en

Ændringsforslag 31
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 32
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 33
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
ophavsmand ud fra principperne om god 
tro og behørig omhu på den måde, der 
besluttes af forfatterne og forlæggerne 
eller deres repræsentanter i den 
medlemsstat, hvor arbejdet blev udgivet 
første gang. Medlemsstaterne bør kunne 
bestemme, at en sådan omhyggelig søgning 
kan gennemføres af de organisationer, der 
henvises til i dette direktiv, eller af andre 
organisationer.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 35
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

den omhyggelige søgning og brugen af 
forældreløse værker bør så vidt muligt 
opbygges inden for en klar og 
brugervenlig ramme, der muliggør 
sammenkobling og interoperabilitet på 
europæisk plan mellem de forskellige 
medlemsstater og søgning via en fælles 
portal.

Or. en

Ændringsforslag 36
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Der bør fastlægges harmoniserede 
bestemmelser om sådanne omhyggelige 
søgninger for at sikre et højt niveau af 
beskyttelse af ophavsretten i Unionen. En 
omhyggelig søgning bør omfatte søgning i 
offentligt tilgængelige databaser, der 
indeholder oplysninger om et værks 
ophavsretlige status. For at undgå 
dobbeltarbejde i forbindelse med 
søgninger bør en omhyggelig søgning kun 
gennemføres i den medlemsstat, hvor det 
pågældende værk først blev offentliggjort, 
udsendt eller formidlet til offentligheden. 
For at undgå dobbeltarbejde i den
kostbare digitaliseringsindsats og fastslå, 
hvorvidt et værk har fået tilkendt status af 
forældreløst værk i en anden medlemsstat,
bør medlemsstaterne desuden sikre, at
resultaterne af de omhyggelige søgninger 
udført på deres områder og de af dette 
direktiv omfattede organisationers brug af 
forældreløse værker registreres i en 
offentligt tilgængelig database. Offentligt
og gratis tilgængelige databaser over 
resultaterne af den omhyggelige søgning 
og brugen af forældreløse værker bør så 
vidt muligt opbygges således, at det er 
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muligt at sammenkoble dem og gøre dem 
interoperable på europæisk plan og tilbyde 
søgning via en fælles portal.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 3.

Ændringsforslag 37
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at lette den 
grænseoverskridende adgang til offentligt 
tilgængelige onlinedatabaser over 
søgeresultater og brugen af forældreløse 
værker er det hensigtsmæssigt, at 
medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
internetadresserne på databaser på deres 
område, og at Kommissionen deler 
sådanne oplysninger med de øvrige 
medlemsstater. Der bør findes praktiske 
ordninger, der giver mulighed for 
onlinesøgning og sammenkobling af disse 
databaser gennem en fælles europæisk 
portal, som er tilgængelige for den brede 
offentlighed på afstand og ad elektronisk 
vej, og som letter adgangen til 
databasernes oplysninger, navnlig 
gennem tekniske mekanismer, såsom 
maskinoversættelser, for at lette sproglige 
barrierer.

Or. en

Begrundelse

For at lette adgangen til databaser eller oplysninger om omhyggelige søgninger og om 
brugen af forældreløse værker, navnlig i grænseoverskridende kontekst, må medlemsstaterne 
samarbejde med Kommissionen.
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Ændringsforslag 38
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 39
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 40
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Gør det muligt at lade direktivets anvendelsesområde omfatte ikke-offentliggjorte/uudsendte 
værker, og håndterer tilfælde, hvor et værk er blevet offentliggjort første gang uden for EU 
(f.eks. er mange britiske publikationer blev offentliggjort første gang i Indien), eller hvor det 
ikke vides, hvor et værk første gang blev offentliggjort.

Ændringsforslag 41
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) For at undgå dobbeltarbejde i 
forbindelse med søgninger bør en 
omhyggelig søgning kun gennemføres i 
den medlemsstat, hvor det pågældende 
værk først blev offentliggjort eller udsendt.
En rimelig omhyggelig søgning i god tro 
udført i kilderne i den medlemsstat, hvor 
værket er blevet offentliggjort eller 
udsendt første gang, kan i nogle tilfælde 
føre til yderligere informationssøgning 
blandt tilgængelige oplysninger i andre 
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tilgængelig database. medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er yderligere at præcisere, hvor en omhyggelig søgning skal 
foregå.

Ændringsforslag 42
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Dette direktiv bør også omfatte 
værker eller andre beskyttede 
frembringelser, der indgår i værker, der i 
forvejen er blevet offentliggjort eller 
udsendt i en medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 43
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 44
Phil Prendergast
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Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 45
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) (Vedrører ikke den danske tekst)

(Dette ændringsforslag gælder hele teksten 
og vedrører en rent sproglig ændring i den 
tjekkiske sprogversion)

Or. cs
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Ændringsforslag 46
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Digitaliseringen af den europæiske 
kulturarv kan fremmes ved hjælp af aftaler, 
idet biblioteker, uddannelsesinstitutioner, 
museer eller arkiver og 
filmarvsinstitutioner med henblik på de 
anvendelser, der er tilladt i henhold til dette 
direktiv, kan indgå aftaler med 
kommercielle partnere om digitalisering og 
tilrådighedsstillelse af forældreløse værker.
Disse aftaler kan omfatte finansielle bidrag 
fra de kommercielle partnere. Disse aftaler 
bør ikke omfatte begrænsninger i den 
måde, hvorpå biblioteker, 
uddannelsesinstitutioner, museer eller 
arkiver, og film- eller lydarvsinstitutioner 
i henhold til dette direktiv har ret til at 
anvende forældreløse værker til at 
varetage deres almennyttige opgaver, 
navnlig hvad angår formidling af adgang 
til forældreløse værker på en ikke-
eksklusiv og ikke-diskriminerende måde.

Or. en

Begrundelse

Ændringen præciserer, at offentlig-private partnerskaber ikke bør pålægge offentlige 
institutioner begrænsninger på, hvem der skal have adgang til forældreløse værker, når de 
først er digitaliseret og gjort tilgængelige.

Ændringsforslag 47
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 48
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 49
Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det økonomiske grundlag for den 
kreative sektor er skabt af samspillet 
mellem handlinger, der skal beskytte og 
fremme den eksisterende kulturarv, 
uddannelse af høj kvalitet og produktion 
inden for den kreative sektor. Der er 
behov for en sammenhængende politik 
medlemsstaterne imellem på alle disse 
områder for at opnå en kreativ sektor af 
høj kvalitet [1].
1 TNO, 12. september 2011, ‘Vormgeving 
verder op de kaart’, undersøgelse på 
vegne af Premsela.org: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350

Or. nl

Ændringsforslag 50
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 51
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 52
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne bør også have mulighed 
for at tillade brug af forældreløse værker til 
formål, der rækker ud over de almennyttige 
opgaver, der varetages af organisationer, 
der er omfattet af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 7.

Ændringsforslag 53
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 54
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 55
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Direktivet finder anvendelse på værker, 
hvis første offentliggørelse eller udsendelse 
skete i en medlemsstat, eller eventuelt i det 
land, der er mest associeret med værket,
og som er:

Or. en

Begrundelse

Gør det muligt at lade direktivets anvendelsesområde omfatte ikke-offentliggjorte/uudsendte 
værker. Det kan også være uvist, hvor et værk først er blevet offentliggjort, og det løser 
problemet med, at mange britiske publikationer først er blevet offentliggjort i Indien.

Ændringsforslag 56
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 57
Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) værker i form af enkeltstående 
fotografier og andre billeder, hvor en 
omhyggelig søgning kan fortsætte på 
grund af nogle identificerende 
oplysninger knyttet til disse værker (f.eks. 
stempler fra fotoatelieret, osv.), hvor de 
personlige rettigheder ikke udgør en 
juridisk hindring, og som indgår i 
samlinger hos de i artikel 1, stk. 1, nævnte 
organisationer, eller

Or. en

Begrundelse

Denne ændring udvider forslagets anvendelsesområde i hvert fald til de fotografier og andre 
billeder, hvor der kan gennemføres en omhyggelig søgning, og hvor ingen personlige 
rettigheder er berørt (f.eks. landskabsfotografier).

Ændringsforslag 58
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 59
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 60
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 61
Ashley Fox

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 62
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde af, at den omhyggelige 
søgning udføres af andre end de i artikel 
1, stk. 1, nævnte organisationer, er 
sidstnævnte stadig ansvarlig for den 
udførte søgning.

Or. en

Ændringsforslag 65
Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde af, at den omhyggelige 
søgning udføres af andre end de i artikel 
1, stk. 1, nævnte organisationer, er 
sidstnævnte stadig ansvarlig for den 
udførte søgning.

Or. en

Ændringsforslag 66
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3



AM\881941DA.doc 29/44 PE475.793v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det er kun nødvendigt at udføre en 
omhyggelig søgning i den medlemsstat, 
hvor værket først er offentliggjort eller 
udsendt, eller eventuelt i det land, der er 
mest associeret med værket.

Or. en

Begrundelse

Gør det muligt at lade direktivets anvendelsesområde omfatte ikke-offentliggjorte/uudsendte 
værker, og håndterer tilfælde, hvor et værk er blevet offentliggjort første gang uden for EU 
(f.eks. er mange britiske publikationer blev offentliggjort første gang i Indien), eller hvor det 
ikke vides, hvor et værk første gang blev offentliggjort.

Ændringsforslag 67
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det er kun nødvendigt at udføre en 
omhyggelig søgning i god tro og på en 
rimelig måde i den medlemsstat, hvor 
værket først er offentliggjort, udsendt eller
på anden vis kommunikeret til 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 68
Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I særlige tilfælde, hvor medlemsstaters 
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territoriale grænser har ændret sig i 
tidens løb, kan den omhyggelige søgning i 
den medlemsstat, hvor værket først er 
offentliggjort, føre til konsultation af 
oplysninger i en anden medlemsstat, som 
er den, arbejdet er mest associeret med af 
geografiske, sproglige eller andre 
relevante årsager.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde, hvor medlemsstaternes grænser er blevet ændret i tidens løb, bør den omhyggelige 
søgning være knyttet til den medlemsstat, som arbejdet er mest associeret med af geografiske, 
sproglige eller andre relevante årsager.

Ændringsforslag 69
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis det vides, at et filmværk eller 
audiovisuelt værk er en samproduktion, 
skal den omhyggelige søgning finde sted i 
hver enkelt af de medlemsstater, der har 
deltaget i samproduktionen.

Or. en

Ændringsforslag 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne udpeger organer, der 
har bemyndigelse til at bekræfte, at der er 
blevet gennemført omhyggelige søgning 
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en offentligt tilgængelig database. på behørig vis og i god tro, og sikrer, at 
resultaterne af omhyggelige søgninger, der 
gennemføres på deres område, registreres i 
en offentligt tilgængelig database.

Or. en

Ændringsforslag 71
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstater, der vælger en 
gennemførelsesmetode, der indebærer ret 
til individuel betaling til rettighedshavere 
for anvendelsen af deres værker, indfører 
en forpligtelse til efterfølgende 
omhyggelig søgning, og en forpligtelse til 
at reservere en del af vederlaget til 
rettighedshaverne af forældreløse værker 
for en periode, der fastsættes ved lov.

Or. en

Ændringsforslag 72
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et værk, der i henhold til artikel 2 anses for 
et forældreløst værk i én medlemsstat, skal 
anses for et forældreløst værk i alle 
medlemsstater.

Et værk, der i henhold til artikel 2 anses for 
et forældreløst værk i én medlemsstat, skal 
anses for et forældreløst værk i alle 
medlemsstater, og medlemsstaterne skal 
anerkende gyldigheden af hinandens 
gennemførelse, og anerkende, at 
reproduktion og den oprindelige 
tilrådighedsstillelse i henhold til artikel 6 
og 7 samt formidling af adgang til 
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beskyttede værker uden for den 
medlemsstat, hvor værket først blev 
offentliggjort, er lovlige handlinger.

Or. en

Ændringsforslag 73
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et værk, der i henhold til artikel 2 anses for 
et forældreløst værk i én medlemsstat, skal 
anses for et forældreløst værk i alle 
medlemsstater.

Et værk, der i henhold til artikel 2 anses for 
et forældreløst værk i én medlemsstat, skal 
anses for et forældreløst værk i alle 
medlemsstater. Dette direktiv bør ikke 
berøre retligt anerkendte ordninger i 
medlemsstaterne om forvaltning af 
rettigheder, såsom udvidede kollektive 
licenser.

Or. en

Ændringsforslag 74
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at enhver
rettighedshaver til et værk, der anses for 
forældreløst, til enhver tid har mulighed for 
at kræve sin respektive ophavsret uden at 
dette berører værkets status af forældreløst 
værk i forhold til rettigheder for 
rettighedshavere, som ikke er blevet 
identificeret eller lokaliseret. Et værk 
mister kun sin status som forældreløst 
værk, hvis alle værkets rettighedshavere 
er identificeret eller lokaliseret.
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Or. en

Ændringsforslag 75
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved reproduktion, jf. artikel 2 i direktiv 
2001/29/EF, med henblik på 
digitalisering, tilrådighedsstillelse, 
indeksering, katalogisering, bevaring eller 
restaurering.

b) ved reproduktion, jf. artikel 2 i direktiv 
2001/29/EF.

Or. en

Ændringsforslag 76
Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved reproduktion, jf. artikel 2 i direktiv 
2001/29/EF, med henblik på digitalisering, 
tilrådighedsstillelse, indeksering, 
katalogisering, bevaring eller restaurering.

b) ved reproduktion, jf. artikel 2 i direktiv 
2001/29/EF, med henblik på bl.a. søgning,
digitalisering, tilrådighedsstillelse, 
indeksering, katalogisering, bevaring eller 
restaurering.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør listen over formål åben med henblik på at gøre det muligt at 
reagere på udviklingen inden for informationsteknologi i de kommende år, uden at behøve at 
ændre denne lovgivning for hvert enkelt nyttigt formål, som måtte opstå i fremtiden. Desuden 
tilføjer det søgning blandt eksemplerne på tilladt anvendelse af reproduktioner i 
overensstemmelse med betragtning 1 og 10.
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Ændringsforslag 77
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved reproduktion, jf. artikel 2 i direktiv 
2001/29/EF, med henblik på 
digitalisering, tilrådighedsstillelse, 
indeksering, katalogisering, bevaring eller 
restaurering.

b) ved reproduktion, jf. artikel 2 i direktiv 
2001/29/EF.

Or. en

Ændringsforslag 78
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

På linje med betragtning 1 og 10 fremhæver dette ændringsforslag adgangen til forældreløse 
værker også til forskningsmæssige formal.

Ændringsforslag 79
Ashley Fox
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, 
stk. 1, nævnte organisationer, når de 
anvender forældreløse værker i 
overensstemmelse med stk. 1, fører 
fortegnelser over deres omhyggelige 
søgninger samt offentligt tilgængelige 
fortegnelser over deres brug af værkerne.

4. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, 
stk. 1, nævnte organisationer, når de 
anvender forældreløse værker i 
overensstemmelse med stk. 1, fører 
fortegnelser over deres omhyggelige 
søgninger samt offentligt tilgængelige 
fortegnelser over deres brug af værkerne
og sikrer, at navnet på rettighedshaveren 
angives ved enhver anvendelse af værket, 
i tilfælde af et forældreløst værk, hvor 
rettighedshaveren er identificeret men 
ikke lokaliseret.

Or. en

Ændringsforslag 80
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, 
stk. 1, nævnte organisationer, når de 
anvender forældreløse værker i 
overensstemmelse med stk. 1, fører 
fortegnelser over deres omhyggelige 
søgninger samt offentligt tilgængelige 
fortegnelser over deres brug af værkerne.

4. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, 
stk. 1, nævnte organisationer, når de 
anvender forældreløse værker i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 2:

a) fører fortegnelser over deres 
omhyggelige søgninger

b) fører offentligt tilgængelige fortegnelser 
over deres brug af forældreløse værker

c) angiver navnet på enhver 
rettighedshaver, som er blevet identificeret 
men ikke lokaliseret.

Or. en
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Ændringsforslag 81
Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne meddeler listen til 
Kommissionen sammen med 
internetadresserne på databaser på deres 
område, ligesom de giver meddelelse om 
enhver senere ændring, hvor de i artikel 
1, stk. 1 nævnte organisationer fører 
register over resultaterne af deres 
omhyggelige søgninger og brugen af 
forældreløse værker. Kommissionen 
videreformidler disse oplysninger til alle 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

For at lette adgangen til databaser eller oplysninger om omhyggelige søgninger og om 
brugen af forældreløse værker, navnlig i grænseoverskridende kontekst, må medlemsstaterne 
samarbejde med Kommissionen.

Ændringsforslag 82
Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Sammen med Kommissionen indfører 
medlemsstaterne praktiske 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at de ovennævnte databaser kan 
konsulteres gennem en enkelt 
onlineportal på europæisk plan.

Or. en
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Begrundelse

For at lette adgangen til databaser eller oplysninger om omhyggelige søgninger og om 
brugen af forældreløse værker er medlemsstaterne og Kommissionen nødt til at samarbejde 
hen imod skabelsen af en enkelt onlineportal på europæisk plan.

Ændringsforslag 83
Zuzana Roithová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. For at undgå dobbeltarbejde med 
omkostningsfuld digitalisering tillader 
medlemsstaterne de i artikel 1, stk. 1, 
nævnte organisationer at lave indbyrdes 
links med henblik på at gøre de 
forældreløse værker, som er indeholdt i 
begge samlinger, indbyrdes tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring har til formål at undgå overlappende digitalisering i tilfælde, hvor de 
pågældende organisationer allerede har de fysiske kopier af de forældreløse værker i deres 
samlinger, så de kan lave links til digitale kopier af disse forældreløse værker, uden at det er 
nødvendigt at gentage digitaliseringsprocessen.

Ændringsforslag 84
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne kan godkende, at de 
organisationer, der er nævnt til i artikel 1, 
stk. 1, anvender et forældreløst værk til 
andre formål end dem, der er nævnt i 
artikel 6, stk. 2, i overensstemmelse med 
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artikel 6, stk. 4, forudsat at:

Or. en

Ændringsforslag 85
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) organisationerne fører fortegnelser 
over deres omhyggelige søgninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 86
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 87
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) navnet på rettighedshaveren til et 
forældreløst værk i de tilfælde, hvor 
vedkommende er identificeret, men ikke 

udgår
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lokaliseret, anføres ved enhver brug af 
værket

Or. en

Ændringsforslag 88
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4) rettighedshavere, der kræver deres 
respektive rettigheder, jf. artikel 5, 
modtager et retfærdigt og 
proportionsmæssigt vederlag for de i 
artikel 1, stk. 1, nævnte organisationers 
brug af værket, og rettighedshavere 
bevarer deres ret til et retfærdigt og 
proportionsmæssigt vederlag i henhold til 
led 4 inden for et tidsrum, der fastsættes 
af medlemsstaterne, men som dog er 
mindst fem år fra datoen for den 
handling, der giver anledning til kravet

Or. en

Ændringsforslag 89
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 90
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) ansvaret for udbetaling af vederlaget 
påhviler i sidste instans den medlemsstat, i 
hvilken den omhyggelige søgning er 
blevet udført.

Or. en

Ændringsforslag 91
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) de i artikel 1, stk. 1, nævnte 
organisationer kan kommercialisere det 
forældreløse værk på rimelig vis og i god 
tro, indtil den dag, hvor den handling, der 
giver rettighedshaveren rettigheder dertil 
indtræffer første gang, og indtil denne 
dag modtager rettighedshaveren ikke 
vederlag, ligesom lovgivningen om 
ophavsret ikke gælder.

Or. en

Begrundelse

Kommercialisering vil have den fordel, at de i artikel 1, stk. 1, omhandlede organisationer vil 
blive tilskyndet til at digitalisere forældreløse værker. Rettighedshavere vil blive tilskyndet til 
at gøre krav på deres værker, og offentligheden vil have mulighed for at nyde forældreløse 
værker tidligere.
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Ændringsforslag 92
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. medlemsstater kan vælge at anvende 
eksisterende eller fremtidige nationale 
ordninger for at lette omfattende 
digitalisering af forældreløse værker og 
tillade kommerciel anvendelse af 
forældreløse værker

Or. en

Ændringsforslag 93
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a 
Forebyggende foranstaltninger

Efter aftale med de berørte parter 
fremmer medlemsstaterne 
foranstaltninger til forebyggelse af 
fremkomsten af forældreløse værker i 
fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 94
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

(Dette ændringsforslag gælder hele teksten 
og vedrører en rent sproglig ændring i den 
tjekkiske sprogversion)

Or. cs

Ændringsforslag 95
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen følger løbende udviklingen, 
for så vidt angår kilder til information om 
rettigheder, og forelægger senest et år efter 
direktivets ikrafttræden og derefter en gang 
om året en rapport om, hvorvidt direktivets 
anvendelsesområde bør udvides til at 
omfatte yderligere værker eller andre 
emner, særlig fonogrammer samt 
fotografier og andre billeder, der udgør 
selvstændige værker.

Kommissionen følger løbende udviklingen, 
for så vidt angår kilder til information om 
rettigheder, og forelægger senest et år efter 
direktivets ikrafttræden og derefter en gang 
om året en rapport om, hvorvidt direktivets 
anvendelsesområde bør udvides til at 
omfatte andre målgrupper end dem, der er 
omtalt i artikel 1, stk. 1, og yderligere 
værker eller andre emner, særlig 
fonogrammer samt fotografier og andre 
billeder, der udgør selvstændige værker.

Or. en
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Begrundelse

Andre målgrupper end museer, biblioteker osv. må tilføjes, hvis forældreløse værker skal 
være tilgængelige for f.eks. skabere af dokumentarfilm, der ønsker at medtage historiske 
optagelser, eller iværksættere inden for den kulturelle sektor, som måtte ønske at gøre brug af 
Europas fælles kulturarv i nye værker. Selv om det nuværende direktiv er et godt 
udgangspunkt for at håndtere spørgsmålet om forældreløse værker, er det langt fra at være en 
komplet løsning.

Ændringsforslag 96
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen holder sig løbende 
informeret om udviklingen af værker, som 
ikke er kommercielt tilgængelige, og 
forelægger senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden, og regelmæssigt 
derefter, en rapport om en mulig løsning 
på digitalisering af og bred offentlig 
adgang til ikke kommercielt tilgængelige 
værker i alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 97
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen ajourfører regelmæssigt 
(mindst hvert andet år) listen over de i 
artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer, 
som er ansvarlige for administrationen af 
forældreløse værker.

Or. lt
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Ændringsforslag 98
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Bilag – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kilder, der henvises til i artikel 3, stk. 2,
er:

De kilder, der henvises til i artikel 3, stk. 2,
omfatter bl.a.:

Or. en


