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Amendement 16
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bibliotheken, musea, archieven, 
onderwijsinstellingen, instituten voor 
cinematografisch erfgoed en publieke
omroeporganisaties houden zich bezig met 
grootschalige digitalisering van hun 
verzamelingen of archieven om Europese 
digitale bibliotheken te kunnen oprichten. 
Bibliotheken, musea, archieven, 
onderwijsinstellingen, instituten voor 
cinematografisch erfgoed en publieke
omroeporganisaties in de lidstaten dragen 
bij tot het behoud en de verspreiding van 
het Europese culturele erfgoed, dat tevens 
essentieel is voor de oprichting van 
Europese digitale bibliotheken, zoals 
Europeana. Technologieën voor het 
grootschalig digitaliseren van gedrukt 
materiaal en voor het zoeken en indexeren 
vergroten de onderzoekswaarde van de 
bibliotheekverzamelingen.

(1) Bibliotheken, musea, archieven, 
onderwijsinstellingen, instituten voor 
cinematografisch erfgoed en 
omroeporganisaties houden zich bezig met 
grootschalige digitalisering van hun 
verzamelingen of archieven om Europese 
digitale bibliotheken te kunnen oprichten. 
Bibliotheken, musea, archieven, 
onderwijsinstellingen, instituten voor 
cinematografisch erfgoed en 
omroeporganisaties in de lidstaten dragen 
bij tot het behoud en de verspreiding van 
het Europese culturele erfgoed, dat tevens 
essentieel is voor de oprichting van 
Europese digitale bibliotheken, zoals 
Europeana. Technologieën voor het 
grootschalig digitaliseren van gedrukt 
materiaal en voor het zoeken en indexeren 
vergroten de onderzoekswaarde van de 
bibliotheekverzamelingen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het invoeren van een rechtskader om 
de digitalisering en verspreiding te 
vergemakkelijken van werken waarvan de 
auteur niet is geïdentificeerd of, zelfs 
indien hij wel is geïdentificeerd, niet is 

(3) Het invoeren van een rechtskader om 
de digitalisering en verspreiding te 
vergemakkelijken van werken waarvan de 
rechthebbende niet is geïdentificeerd of, 
zelfs indien hij wel is geïdentificeerd, niet 
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opgespoord - de zogeheten verweesde 
werken - is een van de voornaamste 
actiepunten van de digitale agenda voor 
Europa, zoals vermeld in de Mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Een digitale 
agenda voor Europa.

is opgespoord - de zogeheten verweesde 
werken - is een van de voornaamste 
actiepunten van de digitale agenda voor 
Europa, zoals vermeld in de Mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Een digitale 
agenda voor Europa.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en

Amendement 18
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het invoeren van een rechtskader om 
de digitalisering en verspreiding te 
vergemakkelijken van werken waarvan de 
auteur niet is geïdentificeerd of, zelfs 
indien hij wel is geïdentificeerd, niet is 
opgespoord - de zogeheten verweesde 
werken - is een van de voornaamste 
actiepunten van de digitale agenda voor 
Europa, zoals vermeld in de Mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Een digitale 
agenda voor Europa.

(3) Het invoeren van een rechtskader om 
de digitalisering en verspreiding te 
vergemakkelijken van werken waarvan de 
rechthebbende niet is geïdentificeerd of, 
zelfs indien hij wel is geïdentificeerd, niet 
is opgespoord - de zogeheten verweesde 
werken - is een van de voornaamste 
actiepunten van de digitale agenda voor 
Europa, zoals vermeld in de Mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Een digitale 
agenda voor Europa.

Or. en

Amendement 19
Phil Prendergast
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het invoeren van een rechtskader om 
de digitalisering en verspreiding te 
vergemakkelijken van werken waarvan de 
auteur niet is geïdentificeerd of, zelfs 
indien hij wel is geïdentificeerd, niet is 
opgespoord - de zogeheten verweesde 
werken - is een van de voornaamste 
actiepunten van de digitale agenda voor 
Europa, zoals vermeld in de Mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Een digitale 
agenda voor Europa.

(3) Het invoeren van een rechtskader om 
de digitalisering en verspreiding te 
vergemakkelijken van werken waarvan de 
rechthebbende niet is geïdentificeerd of, 
zelfs indien hij wel is geïdentificeerd, niet 
is opgespoord - de zogeheten verweesde 
werken - is een van de voornaamste 
actiepunten van de digitale agenda voor 
Europa, zoals vermeld in de Mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Een digitale 
agenda voor Europa.

Or. en

Amendement 20
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het invoeren van een rechtskader om 
de digitalisering en verspreiding te 
vergemakkelijken van werken waarvan de 
auteur niet is geïdentificeerd of, zelfs 
indien hij wel is geïdentificeerd, niet is 
opgespoord - de zogeheten verweesde 
werken - is een van de voornaamste 
actiepunten van de digitale agenda voor 
Europa, zoals vermeld in de Mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Een digitale 
agenda voor Europa.

(3) Het invoeren van een rechtskader om 
de digitalisering en verspreiding te 
vergemakkelijken van werken waarvan de 
rechthebbende niet is geïdentificeerd of, 
zelfs indien hij wel is geïdentificeerd, niet 
is opgespoord - de zogeheten verweesde 
werken - is een van de voornaamste 
actiepunten van de digitale agenda voor 
Europa, zoals vermeld in de Mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's – Een digitale 
agenda voor Europa.
(Dit amendement is van toepassing op de 
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gehele tekst.)

Or. en

Amendement 21
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De exclusieve rechten van auteurs
inzake reproductie en beschikbaarstelling 
van hun werken voor het publiek, zoals 
geharmoniseerd bij Richtlijn 2001/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 mei 2001 betreffende de 
harmonisatie van bepaalde aspecten van 
het auteursrecht en de naburige rechten in 
de informatiemaatschappij, vereisen de 
toestemming van de auteur voorafgaand 
aan de digitalisering en de 
beschikbaarstelling van een werk.

(4) De exclusieve rechten van 
rechthebbenden inzake reproductie en 
beschikbaarstelling van hun werken voor 
het publiek, zoals geharmoniseerd bij 
Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 mei 2011 
betreffende de harmonisatie van bepaalde 
aspecten van het auteursrecht en de 
naburige rechten in de 
informatiemaatschappij, vereisen de 
toestemming van de auteur voorafgaand 
aan de digitalisering en de 
beschikbaarstelling van een werk.

Or. en

Amendement 22
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De exclusieve rechten van auteurs
inzake reproductie en beschikbaarstelling 
van hun werken voor het publiek, zoals 
geharmoniseerd bij Richtlijn 2001/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 mei 2001 betreffende de 
harmonisatie van bepaalde aspecten van 
het auteursrecht en de naburige rechten in 

(4) De exclusieve rechten van 
rechthebbenden inzake reproductie en 
beschikbaarstelling van hun werken voor 
het publiek, zoals geharmoniseerd bij 
Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 mei 2011 
betreffende de harmonisatie van bepaalde 
aspecten van het auteursrecht en de 
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de informatiemaatschappij, vereisen de 
toestemming van de auteur voorafgaand 
aan de digitalisering en de 
beschikbaarstelling van een werk.

naburige rechten in de 
informatiemaatschappij, vereisen de 
toestemming van de auteur voorafgaand 
aan de digitalisering en de 
beschikbaarstelling van een werk.

Or. en

Amendement 23
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het auteursrecht is de 
economische basis voor de creatieve 
sector, aangezien het zowel bevorderlijk is 
voor innovatie en creatie als voor 
investeringen en producties. De 
grootschalige digitalisering en 
verspreiding van werken is derhalve een 
middel om het cultureel erfgoed van 
Europa te beschermen.

Or. en

Motivering

Dit amendement treedt in de plaats van amendement 1.

Amendement 24
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het auteursrecht is een belangrijk 
middel om te zorgen dat de creatieve 
sector beloond wordt voor zijn werk.
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Or. nl

Amendement 25
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een gemeenschappelijke benadering 
om de status van verweesd werk en de 
toegestane gebruikswijzen van verweesde 
werken te bepalen, is met name nodig om 
rechtszekerheid op de interne markt te 
garanderen met betrekking tot het gebruik 
van verweesde werken door bibliotheken, 
musea, onderwijsinstellingen, archieven, 
instituten voor cinematografisch erfgoed en 
publieke omroeporganisaties.

(7) Een gemeenschappelijke benadering 
om de status van verweesd werk en de 
toegestane gebruikswijzen van verweesde 
werken te bepalen, is met name nodig om 
rechtszekerheid op de interne markt te 
garanderen met betrekking tot het gebruik 
van verweesde werken door bibliotheken,
musea, onderwijsinstellingen, archieven, 
instituten voor cinematografisch erfgoed en 
omroeporganisaties.

Or. en

Amendement 26
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Cinematografische, audio- en 
audiovisuele werken die zijn opgenomen in 
de archieven van publieke
omroeporganisaties en door hen zijn 
geproduceerd, omvatten verweesde 
werken. Rekening houdend met de 
bijzondere positie van omroeporganisaties 
als producenten van audio- en audiovisueel 
materiaal en de noodzaak om maatregelen 
te nemen om het fenomeen van verweesde 
werken in de toekomst aan banden te 
leggen, is het aangewezen een einddatum 
te bepalen met betrekking tot de toepassing 

(8) Cinematografische, audio- en 
audiovisuele werken die zijn opgenomen in 
de archieven van omroeporganisaties en 
door hen zijn geproduceerd, omvatten 
verweesde werken. Rekening houdend met 
de bijzondere positie van 
omroeporganisaties als producenten van 
audio- en audiovisueel materiaal en de 
noodzaak om maatregelen te nemen om het 
fenomeen van verweesde werken in de 
toekomst aan banden te leggen, is het 
aangewezen een einddatum te bepalen met 
betrekking tot de toepassing van deze 
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van deze richtlijn in zoverre het werken in 
de archieven van omroeporganisaties 
aangaat.

richtlijn in zoverre het werken in de 
archieven van omroeporganisaties aangaat.

Or. en

Amendement 27
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Voor de toepassing van deze richtlijn 
dienen werken die op verzoek van 
omroeporganisaties zijn vervaardigd voor 
de exclusieve exploitatie ervan gezien te 
worden als vallende onder 
cinematografische, audio- en audiovisuele 
werken in de archieven van publieke 
omroeporganisaties.

(Het gaat hier om een louter taalkundig 
amendement dat alleen de Tsjechische 
versie betreft.)

Or. cs

Amendement 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Muzikale werken, inclusief die 
welke zijn verwerkt in audio-, 
audiovisuele of cinematografische werken 
als bedoeld in artikel 1, lid 2, punten (2) 
en (3), vallen buiten het toepassingsgebied 
van deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 29
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Volgens de internationale 
geplogenheden dient deze richtlijn enkel 
van toepassing te zijn op werken die eerst 
in een lidstaat zijn gepubliceerd of 
uitgezonden.

(11) Deze richtlijn dient enkel van 
toepassing te zijn op werken die eerst in 
een lidstaat zijn gepubliceerd of 
uitgezonden. De Commissie moet nagaan 
in welke gevallen een werk door een 
entiteit uit een lidstaat is geproduceerd en 
verspreid, maar eerst in een land buiten 
de Europese Unie is gepubliceerd. 

Or. en

Motivering

De Commissie moet zich nader beraden over gevallen waarin werken op Europees 
grondgebied zijn geproduceerd en waren bedoeld om in Europa te worden verspreid, maar 
waarbij de publicatie uit kostenoverwegingen in derde landen buiten Europa heeft 
plaatsgevonden. Voor bijvoorbeeld de British Library gaat het daarbij om 30% van de 
boeken, met name die welke in India zijn gedrukt.

Amendement 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Vooraleer een werk als een verweesd 
werk kan worden beschouwd, moet te 
goeder trouw en redelijk zorgvuldig naar 
de auteur worden gezocht. De lidstaten 
moeten de mogelijkheid hebben om te 
bepalen dat het zorgvuldig zoeken door de 
in deze richtlijn bedoelde organisaties of 
door andere organisaties kan worden 
uitgevoerd.

(12) Vooraleer een werk als een verweesd 
werk kan worden beschouwd, moet te 
goeder trouw en redelijk zorgvuldig naar 
de rechthebbende worden gezocht. De 
lidstaten moeten de mogelijkheid hebben 
om te bepalen dat het zorgvuldig zoeken 
door de in deze richtlijn bedoelde 
organisaties of door andere organisaties 
kan worden uitgevoerd. In dat geval is het 
de taak van de in deze richtlijn bedoelde 
organisaties erop toe te zien dat de 
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zoekoperatie zorgvuldig wordt uitgevoerd. 
De lidstaten moeten ter wille van de 
zorgvuldigheid van de zoekoperaties 
entiteiten benoemen die kunnen 
certificeren dat deze correct en te goeder 
trouw zijn uitgevoerd.

Or. en

Amendement 31
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Vooraleer een werk als een verweesd 
werk kan worden beschouwd, moet te 
goeder trouw en redelijk zorgvuldig naar 
de auteur worden gezocht. De lidstaten 
moeten de mogelijkheid hebben om te 
bepalen dat het zorgvuldig zoeken door de 
in deze richtlijn bedoelde organisaties of 
door andere organisaties kan worden 
uitgevoerd.

(12) Vooraleer een werk als een verweesd 
werk kan worden beschouwd, moet te 
goeder trouw en redelijk zorgvuldig naar 
de rechthebbende worden gezocht. De 
lidstaten moeten de mogelijkheid hebben 
om te bepalen dat het zorgvuldig zoeken 
door de in deze richtlijn bedoelde 
organisaties of door andere organisaties 
kan worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 32
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Vooraleer een werk als een verweesd 
werk kan worden beschouwd, moet te 
goeder trouw en redelijk zorgvuldig naar 
de auteur worden gezocht. De lidstaten 
moeten de mogelijkheid hebben om te 
bepalen dat het zorgvuldig zoeken door de 
in deze richtlijn bedoelde organisaties of 

(12) Vooraleer een werk als een verweesd 
werk kan worden beschouwd, moet te 
goeder trouw en redelijk zorgvuldig naar 
de rechthebbende worden gezocht. De 
lidstaten moeten de mogelijkheid hebben 
om te bepalen dat het zorgvuldig zoeken
door de in deze richtlijn bedoelde 
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door andere organisaties kan worden 
uitgevoerd.

organisaties of door andere organisaties 
kan worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 33
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Vooraleer een werk als een verweesd 
werk kan worden beschouwd, moet te 
goeder trouw en redelijk zorgvuldig naar 
de auteur worden gezocht. De lidstaten 
moeten de mogelijkheid hebben om te 
bepalen dat het zorgvuldig zoeken door de 
in deze richtlijn bedoelde organisaties of 
door andere organisaties kan worden 
uitgevoerd.

(12) Vooraleer een werk als een verweesd 
werk kan worden beschouwd, moet te 
goeder trouw en redelijk zorgvuldig naar 
de auteur worden gezocht op een wijze die 
moet worden bepaald door de auteurs en 
de uitgevers of hun vertegenwoordigers in 
de lidstaat waar het werk voor het eerst is 
gepubliceerd. De lidstaten moeten de 
mogelijkheid hebben om te bepalen dat het 
zorgvuldig zoeken door de in deze richtlijn 
bedoelde organisaties of door andere 
organisaties kan worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 34
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Vooraleer een werk als een verweesd 
werk kan worden beschouwd, moet te 
goeder trouw en redelijk zorgvuldig naar 
de auteur worden gezocht. De lidstaten 
moeten de mogelijkheid hebben om te 
bepalen dat het zorgvuldig zoeken door de 
in deze richtlijn bedoelde organisaties of 
door andere organisaties kan worden 

(12) Vooraleer een werk als een verweesd 
werk kan worden beschouwd, moet te 
goeder trouw en redelijk zorgvuldig naar 
de rechthebbende worden gezocht. De 
lidstaten moeten de mogelijkheid hebben 
om te bepalen dat het zorgvuldig zoeken 
door de in deze richtlijn bedoelde 
organisaties of door andere organisaties 
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uitgevoerd. kan worden uitgevoerd. In dat geval is het 
de taak van de in deze richtlijn bedoelde 
organisaties erop toe te zien dat de 
zoekoperatie zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 35
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is aangewezen om te voorzien in 
een geharmoniseerde aanpak voor dergelijk 
zorgvuldig zoeken om een hoog niveau van 
bescherming van auteursrecht in de Unie te 
kunnen waarborgen. Het zorgvuldig 
zoeken zou onder meer moeten bestaan uit 
de raadpleging van voor het publiek 
toegankelijke databanken die informatie 
bevatten over de auteursrechtelijke status 
van een werk. Om doublures van dure 
digitalisering te vermijden, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat het gebruik van 
verweesde werken door de in deze richtlijn 
bedoelde organisaties in een voor het 
publiek toegankelijke databank wordt 
opgeslagen. Voor zover mogelijk dienen 
voor het publiek toegankelijke databanken 
van zoekresultaten en gebruik van 
verweesde werken op zodanige wijze te 
worden opgezet en geïmplementeerd dat 
deze onderling met elkaar en op pan-
Europees niveau kunnen worden 
verbonden en dat zij via één toegangspunt 
kunnen worden geraadpleegd.

(13) Het is aangewezen om te voorzien in 
een geharmoniseerde aanpak voor dergelijk 
zorgvuldig zoeken om een hoog niveau van 
bescherming van auteursrecht in de Unie te 
kunnen waarborgen. Het zorgvuldig 
zoeken zou onder meer moeten bestaan uit 
de raadpleging van voor het publiek 
toegankelijke databanken die informatie 
bevatten over de auteursrechtelijke status 
van een werk. Om doublures van dure 
digitalisering te vermijden, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat het gebruik van 
verweesde werken door de in deze richtlijn 
bedoelde organisaties in een voor het 
publiek toegankelijke databank wordt 
opgeslagen. Voor zover mogelijk dienen 
voor het publiek toegankelijke databanken 
van zoekresultaten en het gebruik van 
verweesde werken op een zodanig 
duidelijke en gebruikersvriendelijke 
manier te worden opgezet en 
geïmplementeerd dat deze op pan-
Europees niveau tussen de lidstaten
onderling met elkaar kunnen worden 
verbonden en interoperabel zijn en dat zij 
via één toegangspunt kunnen worden 
geraadpleegd.

Or. en
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Amendement 36
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is aangewezen om te voorzien in 
een geharmoniseerde aanpak voor dergelijk 
zorgvuldig zoeken om een hoog niveau van 
bescherming van auteursrecht in de Unie te 
kunnen waarborgen. Het zorgvuldig 
zoeken zou onder meer moeten bestaan uit 
de raadpleging van voor het publiek 
toegankelijke databanken die informatie 
bevatten over de auteursrechtelijke status 
van een werk. Om doublures van dure 
digitalisering te vermijden, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat het gebruik van 
verweesde werken door de in deze richtlijn 
bedoelde organisaties in een voor het 
publiek toegankelijke databank wordt
opgeslagen. Voor zover mogelijk dienen 
voor het publiek toegankelijke databanken 
van zoekresultaten en gebruik van 
verweesde werken op zodanige wijze te 
worden opgezet en geïmplementeerd dat 
deze onderling met elkaar en op pan-
Europees niveau kunnen worden 
verbonden en dat zij via één toegangspunt 
kunnen worden geraadpleegd.

(13) Het is aangewezen om te voorzien in 
een geharmoniseerde aanpak voor dergelijk 
zorgvuldig zoeken om een hoog niveau van 
bescherming van auteursrecht in de Unie te 
kunnen waarborgen. Het zorgvuldig 
zoeken zou onder meer moeten bestaan uit 
de raadpleging van voor het publiek 
toegankelijke databanken die informatie 
bevatten over de auteursrechtelijke status 
van een werk. Om overlapping van 
zoekinspanningen te vermijden, dient het 
zorgvuldig zoeken enkel plaats te vinden 
in de lidstaat waar het werk voor het eerst 
is gepubliceerd, uitgezonden of aan het 
publiek bekendgemaakt. Om doublures 
van dure digitalisering te vermijden en om 
na te gaan of de status van verweesd werk 
in een andere lidstaat is vastgesteld, 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de 
resultaten van het zorgvuldig zoeken op 
hun grondgebied en het gebruik van 
verweesde werken door de in deze richtlijn 
bedoelde organisaties in een voor het 
publiek toegankelijke databank worden
opgeslagen. Voor zover mogelijk dienen 
voor het publiek toegankelijke databanken 
van zoekresultaten die gratis beschikbaar 
zijn, en het gebruik van verweesde werken 
op zodanige wijze te worden opgezet en 
geïmplementeerd dat deze onderling met 
elkaar en op pan-Europees niveau kunnen 
worden verbonden en interoperabel zijn en
dat zij via één toegangspunt kunnen 
worden geraadpleegd.

Or. en

Motivering

Dit amendement treedt in de plaats van amendement 3.



AM\881941NL.doc 15/46 PE475.793v01-00

NL

Amendement 37
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Om de grensoverschrijdende 
toegang te faciliteren tot online voor het 
publiek toegankelijke databanken waarin 
de zoekresultaten en het gebruik van 
verweesde werken worden geregistreerd, 
is het dienstig dat de lidstaten de 
Commissie in kennis stellen van de online 
locatie van databanken op hun 
grondgebied en dat de Commissie 
dergelijke informatie ook deelt met de 
overige lidstaten. Er moeten praktische 
regelingen worden getroffen voor de 
online raadpleging en onderlinge 
koppeling van deze databanken via één 
Europees toegangspunt dat van op 
afstand en langs elektronische weg voor 
het grote publiek toegankelijk is, en om de 
toegang te faciliteren tot de daarin 
opgeslagen informatie, met name onder 
gebruikmaking van technische systemen 
zoals machinevertalingen teneinde 
taalbarrières gemakkelijker te kunnen 
overwinnen.

Or. en

Motivering

Om de toegang tot de databanken of tot de documentatie omtrent zorgvuldig uitgevoerde 
zoekopdrachten en het gebruik van verweesde werken, met name in grensoverschrijdend 
verband, te kunnen faciliteren, moeten de lidstaten samenwerken met de Commissie.

Amendement 38
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verweesde werken kunnen 
verschillende auteurs hebben of andere 
werken of beschermd materiaal bevatten. 
Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan 
de rechten van bekende of geïdentificeerde 
rechthebbenden.

(14) Verweesde werken kunnen 
verschillende rechthebbenden hebben of 
andere werken of beschermd materiaal 
bevatten. Deze richtlijn mag geen afbreuk 
doen aan de rechten van bekende of 
geïdentificeerde rechthebbenden.

Or. en

Amendement 39
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Verweesde werken kunnen 
verschillende auteurs hebben of andere 
werken of beschermd materiaal bevatten.
Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan 
de rechten van bekende of geïdentificeerde 
rechthebbenden.

(14) Creatieve werken kunnen 
verschillende rechthebbenden hebben of 
andere werken of beschermd materiaal 
bevatten. Deze richtlijn mag geen afbreuk 
doen aan de rechten van bekende of 
geïdentificeerde rechthebbenden.

Or. en

Amendement 40
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om overlappingen van 
zoekinspanningen te vermijden, dient het 
zorgvuldig zoeken enkel plaats te vinden in 
de lidstaat waar het werk voor het eerst is 
gepubliceerd of uitgezonden. Opdat andere 

(15) Om overlapping van 
zoekinspanningen te vermijden, dient het 
zorgvuldig zoeken enkel plaats te vinden in 
de lidstaat waar het werk voor het eerst is 
gepubliceerd of uitgezonden, dan wel, in 
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lidstaten zouden kunnen nagaan of de 
status van verweesd werk in een andere 
lidstaat is vastgesteld, dienen de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de resultaten van het 
zorgvuldig zoeken op hun grondgebied in 
een voor het publiek toegankelijke 
databank worden opgeslagen.

voorkomend geval, in het land dat het 
meest met het werk wordt geassocieerd. 
Opdat andere lidstaten zouden kunnen 
nagaan of de status van verweesd werk in 
een andere lidstaat is vastgesteld, dienen de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de resultaten 
van het zorgvuldig zoeken op hun 
grondgebied in een voor het publiek 
toegankelijke databank worden 
opgeslagen.

Or. en

Motivering

Op deze manier kunnen ongepubliceerde/niet-uitgezonden werken ook onder de toepassing 
van de richtlijn vallen, en wordt ook in een oplossing voorzien voor werken die eerst buiten de 
EU zijn gepubliceerd (veel Britse publicaties zijn bijvoorbeeld eerst in India gepubliceerd) of 
waarvan niet bekend is waar zij voor het eerst zijn gepubliceerd.

Amendement 41
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om overlappingen van 
zoekinspanningen te vermijden, dient het 
zorgvuldig zoeken enkel plaats te vinden in 
de lidstaat waar het werk voor het eerst is 
gepubliceerd of uitgezonden. Opdat andere 
lidstaten zouden kunnen nagaan of de 
status van verweesd werk in een andere 
lidstaat is vastgesteld, dienen de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de resultaten van het 
zorgvuldig zoeken op hun grondgebied in 
een voor het publiek toegankelijke 
databank worden opgeslagen.

(15) Om overlappingen van 
zoekinspanningen te vermijden, dient het 
zorgvuldig zoeken enkel plaats te vinden in 
de lidstaat waar het werk voor het eerst is 
gepubliceerd of uitgezonden. Een te goede 
trouw en redelijk zorgvuldig uitgevoerde 
zoekoperatie aan de hand van de bronnen 
in de lidstaat waar het werk voor het eerst 
is gepubliceerd of uitgezonden kan er in 
sommige gevallen toe leiden dat er ook 
nog informatie wordt geraadpleegd die in
andere lidstaten voorhanden is.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om nader aan te geven tot waar een zorgvuldige zoekoperatie zich 
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moet uitstrekken.

Amendement 42
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Deze richtlijn dient zich ook uit te 
strekken tot werken of andere beschermde 
objecten die zijn opgenomen in werken 
welke voor het eerst zijn gepubliceerd of 
uitgezonden in een lidstaat.

Or. en

Amendement 43
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het is aangewezen ervoor te zorgen 
dat auteurs het recht hebben om een einde 
te stellen aan de status van verweesd werk 
indien zij zich aanmelden om hun werken 
te claimen.

(16) Het is aangewezen ervoor te zorgen 
dat rechthebbenden het recht hebben om 
een einde te stellen aan de status van 
verweesd werk indien zij zich aanmelden
om hun werken te claimen.

Or. en

Amendement 44
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het is aangewezen ervoor te zorgen 
dat auteurs het recht hebben om een einde 
te stellen aan de status van verweesd werk 
indien zij zich aanmelden om hun werken 
te claimen.

(16) Het is aangewezen ervoor te zorgen 
dat rechthebbenden het recht hebben om 
een einde te stellen aan de status van 
verweesd werk indien zij zich aanmelden 
om hun werken te claimen.

Or. en

Amendement 45
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om het leren en de cultuur te 
bevorderen, dienen de lidstaten 
bibliotheken, onderwijsinstellingen en voor 
het publiek toegankelijke musea, alsook 
archieven, instituten voor cinematografisch 
erfgoed en publieke omroeporganisaties 
toe te staan verweesde werken ter 
beschikking te stellen en te reproduceren, 
op voorwaarde dat dergelijk gebruik 
dienstig is om hun taken van openbaar 
belang te vervullen, met name het 
behouden en het restaureren van en het 
verstrekken van voor culturele en 
onderwijsdoeleinden bestemde toegang tot 
werken die in hun verzamelingen zijn 
opgenomen. Voor de toepassing van deze 
richtlijn moet onder instituten voor 
cinematografisch erfgoed worden verstaan: 
organisaties die door de lidstaten zijn 
aangewezen voor het verzamelen, 
catalogiseren, behouden en restaureren van 
films die deel uitmaken van hun 
cinematografisch erfgoed.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst; het is uitsluitend van 
taalkundige aard en betreft alleen de 
Tsjechische versie.)

Or. cs
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Amendement 46
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Contractuele regelingen kunnen een 
rol spelen bij het bevorderen van de 
digitalisering van het Europese culturele 
erfgoed, met dien verstande dat 
bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea 
of archieven en instituten voor 
cinematografisch erfgoed overeenkomsten 
met commerciële partners kunnen sluiten 
voor de digitalisering en de 
beschikbaarstelling van verweesde werken 
om de krachtens deze richtlijn toegestane 
gebruikswijzen toe te passen. Deze 
regelingen kunnen financiële bijdragen van 
dergelijke partners betreffen.

(18) Contractuele regelingen kunnen een 
rol spelen bij het bevorderen van de 
digitalisering van het Europese culturele 
erfgoed, met dien verstande dat 
bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea 
of archieven en instituten voor 
cinematografisch erfgoed overeenkomsten 
met commerciële partners kunnen sluiten 
voor de digitalisering en de 
beschikbaarstelling van verweesde werken 
om de krachtens deze richtlijn toegestane 
gebruikswijzen toe te passen. Deze 
regelingen kunnen financiële bijdragen van 
dergelijke partners betreffen. Deze 
regelingen mogen geen beperkingen 
omvatten ten aanzien van de wijze waarop 
het bibliotheken, onderwijsinstellingen, 
musea of archieven en instituten voor 
cinematografisch of audiovisueel erfgoed 
krachtens deze richtlijn is toegestaan van 
verweesde werken gebruik te maken om 
hun taken van openbaar belang te 
vervullen, met name wat betreft het op een 
niet-exclusieve en niet-discriminerende 
wijze verschaffen van toegang tot 
verweesde werken. 

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om duidelijk te maken dat publiek/private partnerschappen 
openbare instellingen geen beperkingen mogen opleggen ten aanzien van de vraag wie al dan 
niet toegang dient te krijgen tot verweesde werken van zodra deze in gedigitaliseerde vorm 
beschikbaar zijn.

Amendement 47
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Contractuele regelingen kunnen een 
rol spelen bij het bevorderen van de 
digitalisering van het Europese culturele 
erfgoed, met dien verstande dat 
bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea 
of archieven en instituten voor 
cinematografisch erfgoed overeenkomsten 
met commerciële partners kunnen sluiten 
voor de digitalisering en de 
beschikbaarstelling van verweesde werken 
om de krachtens deze richtlijn toegestane 
gebruikswijzen toe te passen. Deze 
regelingen kunnen financiële bijdragen van 
dergelijke partners betreffen.

(18) Contractuele regelingen kunnen een 
rol spelen bij het bevorderen van de 
digitalisering van het Europese culturele 
erfgoed, met dien verstande dat 
bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea 
of archieven en instituten voor 
cinematografisch erfgoed overeenkomsten 
met commerciële partners kunnen sluiten 
voor de digitalisering en de 
beschikbaarstelling van verweesde werken 
om de krachtens deze richtlijn toegestane 
gebruikswijzen toe te passen. Deze 
regelingen kunnen financiële bijdragen van 
dergelijke partners betreffen, maar deze 
kunnen daaraan generlei rechten voor de 
exploitatie van die werken ontlenen.

Or. en

Amendement 48
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Contractuele regelingen kunnen een 
rol spelen bij het bevorderen van de 
digitalisering van het Europese culturele 
erfgoed, met dien verstande dat 
bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea 
of archieven en instituten voor 
cinematografisch erfgoed overeenkomsten 
met commerciële partners kunnen sluiten 
voor de digitalisering en de 
beschikbaarstelling van verweesde werken 
om de krachtens deze richtlijn toegestane 
gebruikswijzen toe te passen. Deze 
regelingen kunnen financiële bijdragen van 

(18) Contractuele regelingen kunnen een 
rol spelen bij het bevorderen van de 
digitalisering van het Europese culturele 
erfgoed, met dien verstande dat 
bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea 
of archieven, instituten voor 
cinematografisch erfgoed en 
omroeporganisaties overeenkomsten met 
commerciële partners kunnen sluiten voor 
de digitalisering en de beschikbaarstelling 
van verweesde werken om de krachtens 
deze richtlijn toegestane gebruikswijzen 
toe te passen. Deze regelingen kunnen 
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dergelijke partners betreffen. financiële bijdragen van dergelijke partners 
betreffen.

Or. en

Amendement 49
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De economische basis voor de 
creatieve sector wordt gelegd door de 
wisselwerking van de bescherming en 
promotie van bestaand cultureel erfgoed, 
goed onderwijs en de maakindustrie met 
de creatieve sector. Een samenhangend 
beleid op al deze gebieden door de 
lidstaten is noodzakelijk voor een goede 
creatieve sector1.
1 TNO, 12 september 2011, "Vormgeving 
verder op de kaart", in opdracht van 
Premsela.org: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350

Or. nl

Amendement 50
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen
aan de bestaande regelingen van de 
lidstaten inzake het beheer van rechten, 
zoals verruimde collectieve licenties.

(20) Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
de regelingen van de lidstaten inzake het 
beheer van rechten, zoals verruimde 
collectieve licenties, wettelijke vermoedens 
van vertoning of overdracht, verplicht 
collectief beheer of een combinatie van 
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deze elementen.

Or. en

Amendement 51
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan de regelingen van de lidstaten inzake 
het beheer van rechten, zoals verruimde 
collectieve licenties.

(20) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan de wettelijk erkende regelingen van de 
lidstaten inzake het beheer van rechten, 
zoals verruimde collectieve licenties.

Or. en

Amendement 52
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten ook het gebruik 
van verweesde werken kunnen toestaan 
voor doeleinden die de taken van openbaar 
belang van de onder deze richtlijn vallende 
organisaties overstijgen. In dergelijke 
omstandigheden moeten de rechten en 
rechtmatige belangen van 
rechthebbenden worden beschermd.

(21) De lidstaten moeten ook het gebruik 
van verweesde werken kunnen toestaan 
voor doeleinden die de taken van openbaar 
belang van de onder deze richtlijn vallende 
organisaties overstijgen.

Or. en

Motivering

Dit amendement treedt in de plaats van amendement 7.
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Amendement 53
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Indien een lidstaat onder de in deze 
richtlijn vastgelegde voorwaarden het 
gebruik van verweesde werken toestaat 
door voor het publiek toegankelijke 
bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea, 
archieven, instituten voor cinematografisch 
erfgoed of publieke omroeporganisaties 
voor doeleinden die hun taken van 
openbaar belang overstijgen, dienen 
rechthebbenden die zich aanmelden om 
hun werken te claimen, te worden vergoed.
Bij een dergelijke vergoeding dient met het 
type werk en de gebruikswijze in kwestie 
rekening te worden gehouden. De 
lidstaten kunnen bepalen dat inkomsten die 
worden ingezameld voor de vergoeding 
van dergelijk gebruik van verweesde 
werken, maar die na afloop van de 
overeenkomstig deze richtlijn bepaalde 
termijn niet worden geclaimd, ter 
financiering moeten dienen van 
informatiebronnen over rechten die 
zorgvuldig zoeken vergemakkelijken door 
middel van goedkope en geautomatiseerde 
middelen en met betrekking tot categorieën 
van werken die (mogelijk) onder het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen.

(22) Indien een lidstaat onder de in deze 
richtlijn vastgelegde voorwaarden het 
gebruik van verweesde werken toestaat 
door voor het publiek toegankelijke 
bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea, 
archieven, instituten voor cinematografisch 
erfgoed of publieke omroeporganisaties 
voor doeleinden die hun taken van 
openbaar belang overstijgen, dienen 
rechthebbenden die zich aanmelden om 
hun werken te claimen, te worden vergoed.
Een dergelijke vergoeding dient billijk en 
evenredig te zijn en zij moet recht doen 
aan het type werk en de manier waarop 
daarvan gebruik wordt gemaakt. De 
lidstaten kunnen bepalen dat inkomsten die 
worden ingezameld voor de vergoeding 
van dergelijk gebruik van verweesde 
werken, maar die na afloop van de 
overeenkomstig deze richtlijn bepaalde 
termijn niet worden geclaimd, ter 
financiering moeten dienen van 
informatiebronnen over rechten die 
zorgvuldig zoeken vergemakkelijken door 
middel van goedkope en geautomatiseerde 
middelen en met betrekking tot categorieën 
van werken die (mogelijk) onder het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen.

Or. en

Amendement 54
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn betreft bepaalde wijzen 
waarop gebruikt wordt gemaakt van 
verweesde werken door voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken, 
onderwijsinstellingen of musea alsook 
archieven, instituten voor cinematografisch 
erfgoed en publieke omroeporganisaties.

1. Deze richtlijn betreft bepaalde wijzen 
waarop gebruikt wordt gemaakt van 
verweesde werken door voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken, 
onderwijsinstellingen of musea alsook 
archieven, instituten voor cinematografisch 
erfgoed en omroeporganisaties.

Or. en

Amendement 55
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
werken die voor het eerst in een lidstaat
zijn gepubliceerd of uitgezonden en die:

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
werken die voor het eerst zijn gepubliceerd 
of uitgezonden in een lidstaat dan wel, in 
voorkomend geval, in het land dat het 
meest met het werk wordt geassocieerd, en 
die:

Or. en

Motivering

Op deze manier kunnen ongepubliceerde/niet-uitgezonden werken ook onder de toepassing 
van de richtlijn vallen. Ook is het mogelijk dat niet bekend is waar een bepaald werk voor het 
eerst is gepubliceerd, en deze formulering biedt ook een oplossing voor het fenomeen dat veel 
Britse publicaties voor het eerst in India zijn gepubliceerd.

Amendement 56
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
werken die voor het eerst in een lidstaat 
zijn gepubliceerd of uitgezonden en die:

2. Deze richtlijn is van toepassing op
auteursrechtelijk beschermde werken die 
voor het eerst in een lidstaat zijn 
gepubliceerd of uitgezonden en die:

Or. en

Amendement 57
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) werken in de vorm van losstaande 
foto's en andere beelden, wanneer het 
zorgvuldig zoeken kan geschieden aan de 
hand van bepaalde, aan die werken 
inherente identificatiegegevens (bv. 
afdrukken van stempels die in het atelier 
van de fotograaf zijn aangebracht e.d.) en 
wanneer het stukken uit de collecties van 
organisaties als bedoeld in artikel 1, lid 1, 
betreft waarvoor persoonlijkheidsrechten 
geen juridisch beletsel vormen, dan wel

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om het toepassingsgebied van de ontwerprichtlijn uit te breiden 
tot foto's en beelden waarnaar een zorgvuldig onderzoek kan worden ingesteld en waarvoor 
persoonlijkheidsrechten geen juridisch beletsel vormen (bv. landschapsfoto's).

Amendement 58
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) cinematografische, audio- of 
audiovisuele werken zijn welke vóór 
31 december 2002 door publieke 
omroeporganisaties zijn geproduceerd en 
opgenomen zijn in hun archieven.

(3) cinematografische, audio- of 
audiovisuele werken zijn welke door 
publieke omroeporganisaties zijn 
geproduceerd en opgenomen zijn in hun 
archieven.

Or. en

Amendement 59
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een werk wordt als een verweesd werk 
beschouwd indien de rechthebbende van 
het werk niet is geïdentificeerd, of zelfs 
indien hij wel is geïdentificeerd, niet is 
opgespoord nadat overeenkomstig artikel 3 
zorgvuldig naar de rechthebbende werd 
gezocht en de gegevens daarvan zijn 
opgeslagen.

1. Een werk wordt als een verweesd werk 
beschouwd indien de rechthebbende van 
het werk niet is geïdentificeerd, of zelfs 
indien hij wel is geïdentificeerd, niet is 
opgespoord nadat overeenkomstig artikel 3
te goeder trouw en met redelijke 
zorgvuldigheid naar de rechthebbende 
werd gezocht en de gegevens daarvan zijn 
opgeslagen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om uit te kunnen maken of een werk 
een verweesd werk is, zorgen de in artikel 
1, lid 1, bedoelde organisaties ervoor dat 
voor elk werk zorgvuldig gezocht wordt 

1. Om uit te kunnen maken of een werk 
een verweesd werk is, zorgen de in artikel 
1, lid 1, bedoelde organisaties ervoor dat 
voor elk werk te goeder trouw en met 
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door de gepaste bronnen voor de 
desbetreffende categorie van werken te 
raadplegen.

redelijke zorgvuldigheid gezocht wordt 
door de gepaste bronnen voor de 
desbetreffende categorie van werken te 
raadplegen.

Or. en

Amendement 61
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om uit te kunnen maken of een werk 
een verweesd werk is, zorgen de in artikel 
1, lid 1, bedoelde organisaties ervoor dat
voor elk werk zorgvuldig gezocht wordt 
door de gepaste bronnen voor de 
desbetreffende categorie van werken te 
raadplegen.

1. Om uit te kunnen maken of een werk 
een verweesd werk is, zorgen de in artikel 
1, lid 1, bedoelde organisaties ervoor dat 
zorgvuldig gezocht wordt door de gepaste 
bronnen voor de desbetreffende categorie 
van werken te raadplegen.

Or. en

Amendement 62
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om uit te kunnen maken of een werk 
een verweesd werk is, zorgen de in artikel 
1, lid 1, bedoelde organisaties ervoor dat 
voor elk werk zorgvuldig gezocht wordt 
door de gepaste bronnen voor de 
desbetreffende categorie van werken te 
raadplegen.

1. Om uit te kunnen maken of een werk 
een verweesd werk is, zorgen de in artikel 
1, lid 1, bedoelde organisaties ervoor dat 
voor elk werk te goeder trouw en met 
redelijke zorgvuldigheid gezocht wordt 
door de gepaste bronnen voor de 
desbetreffende categorie van werken te 
raadplegen.

Or. en
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Amendement 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bronnen die voor elke categorie van 
werken geschikt zijn, worden door elke 
lidstaat in overleg met rechthebbenden en 
gebruikers bepaald, en omvatten de in de 
bijlage opgesomde bronnen.

2. De bronnen die voor elke categorie van 
werken geschikt zijn, worden door elke 
lidstaat met instemming van de
rechthebbenden en gebruikers bepaald, en 
omvatten de in de bijlage opgesomde 
bronnen.

Or. en

Amendement 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ook wanneer de zoekoperatie wordt 
uitgevoerd door andere organisaties dan 
die welke zijn bedoeld in artikel 1, lid 1, is 
het de taak van de in deze richtlijn 
bedoelde organisaties erop toe te zien dat 
deze zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 65
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ook wanneer de zoekoperatie wordt 
uitgevoerd door andere organisaties dan 
die welke zijn bedoeld in artikel 1, lid 1, is 
het de taak van de in deze richtlijn 
bedoelde organisaties erop toe te zien dat 
deze zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 66
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het zorgvuldig zoeken dient enkel plaats 
te vinden in de lidstaat van de eerste 
publicatie of uitzending.

3. Het zorgvuldig zoeken dient enkel plaats 
te vinden in de lidstaat van de eerste
publicatie of uitzending dan wel, in 
voorkomend geval, in het land dat het 
meest met het werk wordt geassocieerd.

Or. en

Motivering

Op deze manier kunnen ongepubliceerde/niet-uitgezonden werken ook onder de toepassing 
van de richtlijn vallen, en wordt ook in een oplossing voorzien voor werken die eerst buiten de 
EU zijn gepubliceerd (veel Britse publicaties zijn bijvoorbeeld eerst in India gepubliceerd) of 
waarvan niet bekend is waar zij voor het eerst zijn gepubliceerd.

Amendement 67
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het zorgvuldig zoeken dient enkel plaats 3. De zoekoperatie dient te goeder trouw 
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te vinden in de lidstaat van de eerste 
publicatie of uitzending.

en met redelijke zorgvuldigheid plaats te 
vinden, doch enkel in de lidstaat van de 
eerste publicatie, uitzending of andere 
vorm van deling met het publiek.

Or. en

Amendement 68
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In bepaalde gevallen waarbij de 
territoriale grenzen van een lidstaat 
mettertijd zijn veranderd, kan het 
zorgvuldig zoeken in de lidstaat van de 
eerste publicatie leiden tot raadpleging 
van gegevens in een andere lidstaat 
waarmee het werk om geografische, 
taalkundige of andere relevante redenen 
het meest wordt geassocieerd.

Or. en

Motivering

In gevallen waarbij de grenzen van een lidstaat mettertijd zijn veranderd, moet het zorgvuldig 
zoeken zich ook uitstrekken tot de lidstaat waarmee het werk om geografische, taalkundige of 
andere relevante redenen het meest wordt geassocieerd.

Amendement 69
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien bekend is dat een 
cinematografisch of audiovisueel werk 
een coproductie is, moet het zorgvuldig 
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zoeken worden uitgevoerd in alle lidstaten 
die bij de coproductie betrokken zijn 
geweest.

Or. en

Amendement 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
resultaten van het zorgvuldig zoeken op 
hun grondgebied in een voor het publiek 
toegankelijke databank worden 
opgeslagen.

4. De lidstaten benoemen entiteiten die 
kunnen certificeren dat de zorgvuldige 
zoekoperaties correct en te goeder trouw 
zijn uitgevoerd en zorgen ervoor dat de 
resultaten van het zorgvuldig zoeken op 
hun grondgebied in een voor het publiek 
toegankelijke databank worden 
opgeslagen.

Or. en

Amendement 71
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lidstaten die kiezen voor een 
uitvoeringsmethode waarbij de 
rechthebbenden recht hebben op een 
individuele vergoeding voor het gebruik 
dat van hun werken wordt gemaakt, 
voeren de verplichting in tot het achteraf 
instellen van een zorgvuldig onderzoek, 
alsmede de verplichting om voor de 
rechthebbenden van verweesde werken 
gedurende een wettelijk voor te schrijven 
termijn een aandeel in de vergoeding te 
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reserveren. 

Or. en

Amendement 72
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een werk dat overeenkomstig artikel 2 in 
een lidstaat als een verweesd werk wordt 
beschouwd, wordt in alle lidstaten als een 
verweesd werk beschouwd.

Een werk dat overeenkomstig artikel 2 in 
een lidstaat als een verweesd werk wordt 
beschouwd, wordt in alle lidstaten als een 
verweesd werk beschouwd en de lidstaten 
erkennen de rechtmatigheid van elkaars 
uitvoeringsmethode, en erkennen tevens 
dat de reproducties en de oorspronkelijke 
terbeschikkingstellingshandeling ter 
toepassing van de artikelen 6 en 7, 
alsmede de verschaffing van toegang tot 
beschermde werken buiten de lidstaat 
waar de oorspronkelijke handeling heeft 
plaatsgevonden rechtmatige handelingen 
zijn.

Or. en

Amendement 73
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een werk dat overeenkomstig artikel 2 in 
een lidstaat als een verweesd werk wordt 
beschouwd, wordt in alle lidstaten als een 
verweesd werk beschouwd.

Een werk dat overeenkomstig artikel 2 in 
een lidstaat als een verweesd werk wordt 
beschouwd, wordt in alle lidstaten als een 
verweesd werk beschouwd. Deze richtlijn 
mag geen afbreuk doen aan de wettelijk 
erkende regelingen van de lidstaten 
inzake het beheer van rechten, zoals 
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verruimde collectieve licenties.

Or. en

Amendement 74
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat een
rechthebbende van een als verweesd werk
beschouwd werk te allen tijde de 
mogelijkheid heeft een einde te stellen aan 
de status van verweesd werk.

De lidstaten zorgen ervoor dat elke
rechthebbende op een als verweesd 
beschouwd werk te allen tijde de 
mogelijkheid heeft om de desbetreffende 
auteursrechten op te eisen, zonder dat ten 
aanzien van de rechten van niet-
geïdentificeerde of niet-opgespoorde 
rechthebbenden afbreuk mag worden 
gedaan aan de verweesde status van het 
werk. Een werk verliest slechts dan zijn 
status van verweesd werk wanneer alle 
rechthebbenden op het werk zijn 
geïdentificeerd of opgespoord.

Or. en

Amendement 75
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) handelingen van reproductie in de zin 
van artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG, 
met als doel het digitaliseren, beschikbaar 
stellen, indexeren, catalogiseren, 
behouden of restaureren.

b) handelingen van reproductie in de zin 
van artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG.

Or. en
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Amendement 76
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) handelingen van reproductie in de zin 
van artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG, 
met als doel het digitaliseren, beschikbaar 
stellen, indexeren, catalogiseren, behouden 
of restaureren.

b) handelingen van reproductie in de zin 
van artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG, 
met als doel het analyseren, digitaliseren, 
beschikbaar stellen, indexeren, 
catalogiseren, behouden of restaureren.

Or. en

Motivering

Dit amendement biedt de mogelijkheid het aantal potentiële gebruiksmogelijkheden onbeperkt 
te houden, zodat de komende jaren kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de sfeer 
van de informatietechnologie, zonder dat de wetgeving telkens voor iedere nuttige 
bestemming die zich in de toekomst aandient hoeft te worden aangepast. Bovendien wordt 
conform de overwegingen 1 en 10 ook het analyseren van werken toegevoegd aan de voor 
reproductiehandelingen toegestane doeleinden.

Amendement 77
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) handelingen van reproductie in de zin 
van artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG, 
met als doel het digitaliseren, beschikbaar 
stellen, indexeren, catalogiseren, 
behouden of restaureren.

b) handelingen van reproductie in de zin 
van artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG.

Or. en
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Amendement 78
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tenzij anders bepaald in artikel 7, 
mogen de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
organisaties verweesde werken echter niet 
gebruiken om andere dan hun taken van 
openbaar belang te vervullen, met name het 
behouden en restaureren van en het 
verstrekken van voor culturele en
onderwijsdoeleinden bestemde toegang tot 
werken die in hun verzamelingen zijn 
opgenomen.

2. Tenzij anders bepaald in artikel 7, 
mogen de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
organisaties verweesde werken echter niet 
gebruiken om andere dan hun taken van 
openbaar belang te vervullen, met name het 
behouden en restaureren van en het 
verstrekken van voor culturele, analyse- en 
onderwijsdoeleinden bestemde toegang tot 
werken die in hun verzamelingen zijn 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Conform de overwegingen 1 en 10 worden verweesde werken middels dit amendement ook 
nadrukkelijk beschikbaar gesteld voor analysedoeleinden.

Amendement 79
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde organisaties, 
indien zij overeenkomstig lid 1 verweesde 
werken gebruiken, gegevens bijhouden van 
het zorgvuldig zoeken alsook van voor het 
publiek toegankelijke gebruiksgegevens.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde organisaties, 
indien zij overeenkomstig lid 1 verweesde 
werken gebruiken, gegevens bijhouden van 
het zorgvuldig zoeken alsook van voor het 
publiek toegankelijke gebruiksgegevens, 
en zien erop toe dat bij verweesde werken 
waarvoor een rechthebbende is 
geïdentificeerd maar niet opgespoord, bij 
elke gebruikstoepassing de naam van de 
rechthebbende wordt aangegeven.
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Or. en

Amendement 80
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde organisaties, 
indien zij overeenkomstig lid 1 verweesde 
werken gebruiken, gegevens bijhouden van 
het zorgvuldig zoeken alsook van voor het 
publiek toegankelijke gebruiksgegevens.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 1, lid 1, bedoelde organisaties die 
overeenkomstig artikel 6, lid 2, verweesde 
werken gebruiken:

a) gegevens bijhouden van het zorgvuldige 
zoekwerk dat zij hebben verricht;
b) voor het publiek toegankelijke gegevens 
bijhouden van het gebruik dat zij maken 
van verweesde werken;
c) de namen vermelden van eventueel 
geïdentificeerde maar niet opgespoorde 
rechthebbenden.

Or. en

Amendement 81
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Van zodra de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde organisaties gegevens bijhouden 
omtrent het zorgvuldige zoekwerk dat zij 
hebben verricht en het gebruik dat zij 
maken van verweesde werken, delen de 
lidstaten de Commissie de lijst en de 
online locatie mede van de databanken 
die zich op hun grondgebied bevinden, 
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alsmede elke daarin achteraf opgetreden 
wijziging. De Commissie geeft deze 
informatie door aan alle lidstaten.

Or. en

Motivering

Om de toegang tot de databanken of tot de documentatie omtrent zorgvuldig uitgevoerde 
zoekopdrachten en het gebruik van verweesde werken, met name in grensoverschrijdend 
verband, te kunnen faciliteren, moeten de lidstaten samenwerken met de Commissie.

Amendement 82
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten treffen samen met de 
Commissie praktische regelingen om 
ervoor te zorgen dat de bovengenoemde 
databanken via één Europees 
toegangspunt online kunnen worden 
geraadpleegd.

Or. en

Motivering

Om de toegang tot de databanken of tot de documentatie omtrent zorgvuldig uitgevoerde 
zoekopdrachten en het gebruik van verweesde werken te kunnen faciliteren, moeten de 
lidstaten en de Commissie samen werken aan de totstandbrenging van één Europees 
toegangspunt dat online kan worden geraadpleegd.

Amendement 83
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Om dure 
digitaliseringsdoublures te voorkomen, 
staan de lidstaten de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde organisaties toe om in hun 
beider collecties voorkomende verweesde 
werken aan elkaar te koppelen en deze 
aldus onderling toegankelijk te maken.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt digitaliseringsdoublures te voorkomen in gevallen waarbij de 
betrokken organisaties reeds beschikken over fysieke kopieën van verweesde werken die in 
hun respectieve collecties voorkomen, zodat zij de digitale kopieën van deze verweesde 
werken aan elkaar kunnen koppelen zonder het digitaliseringsproces te hoeven overdoen.

Amendement 84
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde organisaties toestaan een 
verweesd werk te gebruiken voor andere 
dan de in artikel 6, lid 2, bedoelde 
doeleinden, op voorwaarde dat:

1. De lidstaten kunnen de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde organisaties toestaan een 
verweesd werk te gebruiken voor andere 
dan de in artikel 6, lid 2, bedoelde 
doeleinden, mits wordt voldaan aan het 
bepaalde in artikel 6, lid 4.

Or. en

Amendement 85
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
organisaties gegevens bijhouden van het 
zorgvuldig zoeken dat zij hebben verricht;

Schrappen

Or. en

Amendement 86
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de organisaties voor het publiek 
toegankelijke gegevens bijhouden van het 
gebruik dat zij maken van verweesde 
werken;

Schrappen

Or. en

Amendement 87
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) in geval van een verweesd werk 
waarvan de rechthebbende is 
geïdentificeerd maar niet is opgespoord, 
de naam van de rechthebbende in elk 
gebruik van het werk wordt aangegeven;

Schrappen

Or. en

Amendement 88
Phil Prendergast
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) rechthebbenden die in de zin van artikel 
5 een einde stellen aan de status van het 
werk als verweesd werk, door de in artikel 
1, lid 1, bedoelde organisaties worden 
vergoed voor het gebruik dat van het werk 
is gemaakt;

(4) rechthebbenden die in de zin van artikel 
5 hun respectieve rechten opeisen, door de 
in artikel 1, lid 1, bedoelde organisaties op 
een billijke en evenredige manier worden 
vergoed worden vergoed voor het gebruik 
dat van het werk is gemaakt. 
Rechthebbenden moeten conform punt (4) 
binnen een door de lidstaten vast te stellen 
termijn die niet korter mag zijn dan vijf 
jaar vanaf de datum van de handeling 
waarop de claim is gebaseerd aanspraak 
kunnen maken op een billijke en 
evenredige vergoeding;

Or. en

Amendement 89
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) rechthebbenden hun vergoeding onder 
punt 4) kunnen claimen binnen een 
termijn die door de lidstaten wordt 
vastgesteld en die niet korter mag zijn dan 
vijf jaar vanaf de datum van de handeling 
waarop de claim is gebaseerd.

Schrappen

Or. en

Amendement 90
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor de betaling van 
de vergoeding bij de lidstaat ligt waar het 
werk is gebruikt.

Or. en

Amendement 91
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Het staat de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde organisaties vrij verweesde 
werken op een redelijke manier en te 
goeder trouw te verhandelen tot op de dag 
waarop voor het eerst sprake is van de 
handeling waarop de rechthebbende zich 
kan beroepen. Tot die dag ontvangt de 
rechthebbende geen vergoeding en is de 
wetgeving inzake het auteursrecht niet 
van toepassing.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid tot verhandeling biedt het voordeel dat de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
organisaties ertoe worden aangemoedigd verweesde werken te digitaliseren. Rechthebbenden 
zullen ertoe worden aangespoord de rechten op hun werken op te eisen en het publiek wordt 
in de gelegenheid gesteld eerder van verweesde werken te genieten.

Amendement 92
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen ervoor kiezen 
bestaande of toekomstige nationale 
regelingen te gebruiken om de 
grootschalige digitalisering van verweesde 
werken te vergemakkelijken en om het 
commerciële gebruik van verweesde 
werken toe te staan.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis 
Preventieve maatregelen

In overleg met de betrokken partijen 
bevorderen de lidstaten maatregelen om 
het ontstaan van verweesde werken in de 
toekomst te voorkomen.

Or. en

Amendement 94
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
bepalingen betreffende met name 
octrooirechten, handelsmerken, rechten 
inzake tekeningen of modellen, 
gebruiksmodellen, topografieën van 

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst; het is uitsluitend van 
taalkundige aard en betreft alleen de 
Tsjechische versie.)
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halfgeleiderproducten, lettertypes, 
voorwaardelijke toegang, toegang tot de 
kabels van omroepdiensten, de 
bescherming van nationaal bezit, vereisten 
inzake wettelijk depot, beperkende 
praktijken en oneerlijke concurrentie, 
handelsgeheimen, veiligheid, 
vertrouwelijkheid, gegevensbescherming 
en persoonlijke levenssfeer, toegang tot 
overheidsdocumenten en het 
overeenkomstenrecht.

Or. cs

Amendement 95
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ziet nauwlettend toe op de 
ontwikkeling van de informatiebronnen 
over rechten en dient uiterlijk een jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn, en 
daarna jaarlijks, een verslag in betreffende 
de mogelijke opname in het 
toepassingsgebied van deze richtlijn van 
werken die of ander beschermd materiaal 
dat er momenteel niet onder val(t)(len), 
met name fonogrammen en losstaande 
foto's en andere beelden.

De Commissie ziet nauwlettend toe op de 
ontwikkeling van de informatiebronnen 
over rechten en dient uiterlijk een jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn, en 
daarna jaarlijks, een verslag in betreffende 
de mogelijke opname in het 
toepassingsgebied van deze richtlijn van 
andere rechthebbenden dan die welke zijn 
vermeld in artikel 1, lid 1, en van werken 
die of ander beschermd materiaal dat er 
momenteel niet onder val(t)(len), met name 
fonogrammen en losstaande foto's en 
andere beelden.

Or. en

Motivering

Er moeten ook andere begunstigden dan musea, bibliotheken, enz. onder de richtlijn vallen 
om te bewerkstelligen dat verweesde werken ook beschikbaar kunnen worden gesteld voor 
bijvoorbeeld makers van documentaires die gebruik willen maken van historisch materiaal, of 
voor ondernemers in de culturele sector die voor de productie van nieuwe werken gebruik 
willen maken van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed van Europa. Hoewel de 
onderhavige richtlijn een goed uitgangspunt is voor het aanpakken van de problematiek van 
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verweesde werken, is het verre van een complete oplossing.

Amendement 96
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ziet voortdurend 
nauwlettend toe op de ontwikkelingen met 
betrekking tot werken die niet meer in de 
handel zijn en dient uiterlijk twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn en 
vervolgens op gezette tijden een verslag in 
over mogelijke oplossingen voor de 
digitalisering en brede publieke 
beschikbaarstelling in alle lidstaten van 
werken die niet meer in de handel zijn.

Or. en

Amendement 97
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie actualiseert op gezette 
tijden (minstens om de twee jaar) de lijst 
van de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
organen die verantwoordelijk zijn voor het 
beheer van verweesde werken.

Or. lt

Amendement 98
Phil Prendergast
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 3, lid 2, bedoelde bronnen zijn
de volgende:

De in artikel 3, lid 2, bedoelde bronnen zijn
onder andere:

Or. en


