
AM\881941SV.doc PE475.793v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2011/0136(COD)

27.10.2011

ÄNDRINGSFÖRSLAG
16 - 98

Förslag till yttrande
Toine Manders
(PE473.720v01-00)

Viss tillåten användning av anonyma verk

Förslag till direktiv
(KOM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))



PE475.793v01-00 2/44 AM\881941SV.doc

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\881941SV.doc 3/44 PE475.793v01-00

SV

Ändringsförslag 16
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

enligt kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén – En 
digital agenda för Europa.
(Detta ändringsförslag gäller 
genomgående i texten.)

Or. en

Ändringsförslag 18
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 19
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att skapa en rättslig ram för att 
underlätta digitaliseringen och spridningen 
av så kallade anonyma verk, det vill säga 

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

verk vars rättsinnehavare inte kan 
identifieras eller, om rättsinnehavaren har 
identifierats, inte kan lokaliseras, är en 
nyckelåtgärd i Europas digitala agenda, 
enligt kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén – En 
digital agenda för Europa.

Or. en

Ändringsförslag 20
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(Detta ändringsförslag gäller 
genomgående i texten.)

Or. en

Ändringsförslag 21
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 22
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 23
Toine Manders
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Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Upphovsrätt utgör den ekonomiska 
grunden för den kreativa industrin 
eftersom den stimulerar innovation, 
skapande, investeringar och produktion. 
Storskalig digitalisering och spridning av 
verk är därmed ett sätt att skydda Europas 
kulturarv.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 24
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Upphovsrätt är ett viktigt verktyg för 
att garantera att den kreativa sektorn får 
ersättning för sitt arbete.

Or. nl

Ändringsförslag 25
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En gemensam metod för att fastställa 
anonyma verks status och tillåten 
användning av anonyma verk är särskilt 

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

viktig för att säkerställa rättssäkerhet på 
den inre marknaden för användningen av 
anonyma verk när det gäller bibliotek, 
museer, utbildningsinstitutioner, arkiv, 
institutioner för filmarvet samt 
organisationer för radio och TV.

Or. en

Ändringsförslag 26
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 27
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

(Detta ändringsförslag rör en rent språklig 
ändring i den tjeckiska versionen.)

Or. cs

Ändringsförslag 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Musikaliska verk, t.ex. sådana som 
ingår i de audioverk, audiovisuella verk 
och filmverk som avses i artikel 1.2 2 
och 1.2 3, bör undantas från detta 
direktivs räckvidd.

Or. en

Ändringsförslag 29
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med hänsyn till principen om 
internationell hövlighet bör detta direktiv 
endast gälla verk som först publicerats eller 

(11) Detta direktiv bör endast gälla verk 
som först publicerats eller sänts i en 
medlemsstat. Kommissionen bör 
undersöka situationer där ett verk har 
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sänts i en medlemsstat. producerats och spritts av en aktör från 
en medlemsstat men först publicerats i ett 
tredjeland.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör i ytterligare utsträckning undersöka problemet med verk som producerats 
och avsetts att spridas inom EU men där själva publiceringen ägde rum i tredjeländer på 
grund av lägre kostnader. Ett exempel på detta är British Library, där nämnda problem rör 
30 procent av böckerna, särskilt de böcker som tryckts i Indien.

Ändringsförslag 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
rättsinnehavaren utföras i ärligt uppsåt. 
Medlemsstaterna bör ha rätt att föreskriva 
att en sådan omsorgsfull efterforskning kan 
genomföras av de organisationer som 
avses i detta direktiv eller av andra 
organisationer. I det senare fallet bör de 
organisationer som avses i detta direktiv 
förbli ansvariga för den omsorgsfulla 
efterforskning som genomförs. 
Medlemsstaterna bör utse organ med 
behörighet att verifiera att omsorgsfulla 
efterforskningar genomförts i vederbörlig 
ordning och i ärligt uppsåt.

Or. en

Ändringsförslag 31
Ashley Fox
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Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 32
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 33
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
upphovsmannen utföras i ärligt uppsåt och 
på det sätt som beslutats av 
upphovsmännen och utgivarna eller deras 
företrädare i den medlemsstat där verket 
först publicerades. Medlemsstaterna bör ha 
rätt att föreskriva att en sådan omsorgsfull 
efterforskning kan genomföras av de 
organisationer som avses i detta direktiv 
eller av andra organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 34
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Innan ett verk kan betraktas som ett 
anonymt verk bör en rimlig och 
omsorgsfull efterforskning efter 
rättsinnehavaren utföras i ärligt uppsåt. 
Medlemsstaterna bör ha rätt att föreskriva 
att en sådan omsorgsfull efterforskning kan 
genomföras av de organisationer som 
avses i detta direktiv eller av andra 
organisationer. I det senare fallet bör de 
organisationer som avses i detta direktiv 
förbli ansvariga för den omsorgsfulla 
efterforskning som genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 35
Louis Grech
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Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 36
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa en hög skyddsnivå 
för upphovsrätten i unionen är en 
harmoniserad metod för sådan omsorgsfull 
efterforskning lämplig. En omsorgsfull 
efterforskning bör inbegripa offentligt 
tillgängliga databaser som tillhandahåller 
information om ett verks upphovsrättsliga 
status. För att undvika duplicering av dyr 
digitalisering bör medlemsstaterna 

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

endast i den medlemsstat där verket först 
publicerades, sändes eller överfördes till 
allmänheten. För att undvika duplicering 
av dyr digitalisering och för att kontrollera 
om ett verks status som anonymt har 
fastställts i en annan medlemsstat bör 
medlemsstaterna dessutom se till att 
resultaten av de omsorgsfulla 
efterforskningar som utförs inom deras 
territorier och de i detta direktiv avsedda 
organisationernas användning av
anonyma verk registreras i en allmänt 
tillgänglig databas. I möjligaste mån bör 
allmänt tillgängliga databaser –
kostnadsfria för användarna – med 
sökresultat och användningar av anonyma 
verk utformas och konstrueras så att de blir 
driftskompatibla och kan samköras på 
EU-nivå och kan konsulteras genom en 
enda kontaktpunkt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 37
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) När det gäller att underlätta den 
gränsöverskridande tillgången till 
offentligt tillgängliga internetbaserade 
databaser med sökresultat och 
användningar av anonyma verk bör 
medlemsstaterna informera 
kommissionen om internetadresserna till 
databaserna på respektive territorium, och 
kommissionen bör dela med sig av denna 
information till övriga medlemsstater. 
Man bör utarbeta praktiska arrangemang 
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som genom samkörning via en enda 
europeisk kontaktpunkt gör det möjligt för 
allmänheten att elektroniskt och på 
distans konsultera dessa internetdatabaser 
och som även underlättar tillgången till 
informationen i databaserna, i synnerhet 
genom tekniska mekanismer, t.ex. 
maskinöversättning, som bidrar till att 
språkbarriärerna sänks.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna kommer att vara tvungna att samarbeta med kommissionen när det gäller 
att underlätta tillgången till databaserna och de omsorgsfulla efterforskningar samt 
användningar av anonyma verk som registrerats, särskilt i gränsöverskridande fall.

Ändringsförslag 38
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 39
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anonyma verk kan ha flera 
upphovsmän eller inkludera andra verk 

(14) Verk som är ett resultat av skapande 
kan ha flera rättsinnehavare eller 
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eller skyddade material. Det här direktivet 
bör inte påverka rättigheterna för kända 
eller identifierade rättsinnehavare.

inkludera andra verk eller skyddade 
material. Det här direktivet bör inte 
påverka rättigheterna för kända eller 
identifierade rättsinnehavare.

Or. en

Ändringsförslag 40
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag gör det möjligt att låta opublicerade/osända verk omfattas av 
direktivets räckvidd och berör särskilt fall där ett verk först publicerades i ett tredjeland 
(exempelvis finns det gott om brittiska publikationer som först publicerades i Indien) eller där 
man inte vet var ett verk först publicerades.

Ändringsförslag 41
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) För att undvika dubbelarbete bör en 
omsorgsfull efterforskning utföras endast i 
den medlemsstat där verket först 
publicerades eller sändes. En rimligt 
omsorgsfull efterforskning som utförs i
ärligt uppsåt hos källorna i den 
medlemsstat där verket först publicerades 
eller sändes kan i vissa fall leda till att 
ytterligare information konsulteras i 
andra medlemsstater.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ytterligare klargöra var den omsorgsfulla 
efterforskningen måste utföras.

Ändringsförslag 42
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Detta direktiv bör även omfatta verk 
eller andra skyddade material som ingår i 
verk som först publicerades eller sändes i 
en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 43
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 44
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 45
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)
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ingår i deras samlingar för kultur- och 
utbildningsändamål. Institutioner för 
filmarvet bör inom tillämpningsområdet 
för detta direktiv omfatta organisationer 
som medlemsstaterna utsett för att samla 
in, katalogisera, bevara och restaurera 
filmer som ingår i deras kulturarv.

(Detta ändringsförslag berör hela texten 
och rör en rent språklig ändring i den 
tjeckiska versionen.)

Or. cs

Ändringsförslag 46
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Avtalsarrangemang kan ha en funktion 
för att vårda digitaliseringen av det 
europeiska kulturarvet. Det innebär att 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museer
eller arkiv och institutioner för filmarvet i 
syfte att göra bruk av de användningar som 
är tillåtna enligt detta direktiv kan ingå 
avtal med kommersiella partner för att 
digitalisera anonyma verk och göra dem 
tillgängliga. Avtalsarrangemang kan 
omfatta ekonomiska bidrag från sådana 
partner. Dessa arrangemang bör inte 
inbegripa begränsningar avseende det sätt 
på vilket bibliotek, 
utbildningsinstitutioner och museer samt 
arkiv och institutioner för ljud- och 
filmarvet enligt detta direktiv har rätt att 
använda anonyma verk för att uppfylla 
sina uppdrag i allmänhetens intresse, 
särskilt vad gäller icke-exkluderande och 
icke-diskriminerande tillhandahållande 
av tillgång till de anonyma verken.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag klargör att offentlig-privata partnerskap inte bör ge upphov till 
begränsningar för offentliga institutioner avseende vem som bör få tillgång till anonyma verk 
när dessa digitaliserats och gjorts tillgängliga.

Ändringsförslag 47
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 48
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Avtalsarrangemang kan ha en funktion 
för att vårda digitaliseringen av det 
europeiska kulturarvet. Det innebär att 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museum
eller arkiv och institutioner för filmarvet i 
syfte att göra bruk av de användningar som 

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

göra bruk av de användningar som är 
tillåtna enligt detta direktiv kan ingå avtal 
med kommersiella partner för att
digitalisera anonyma verk och göra dem 
tillgängliga. Avtalsarrangemang kan 
omfatta ekonomiska bidrag från sådana 
partner.

Or. en

Ändringsförslag 49
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Den ekonomiska grunden för den 
kreativa sektorn läggs genom samspelet 
mellan åtgärder för att skydda och främja 
det befintliga kulturarvet, högkvalitativ 
utbildning och produktionen inom den 
kreativa sektorn. En sammanhängande 
politik i medlemsstaterna på alla dessa 
områden krävs för att en kreativ sektor av 
hög kvalitet ska uppnås.1
______________________

1 TNO, den 12 september 2011, 
”Vormgeving verder op de kaart”, studie 
beställd av Premsela.org: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350

Or. nl

Ändringsförslag 50
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Detta direktiv påverkar inte 
bestämmelser i medlemsstaterna när det 
gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. 
utvidgade kollektiva licenser, legala 
presumtioner om representation eller 
överlåtelse, obligatorisk kollektiv 
förvaltning eller kombinationer av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 51
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Detta direktiv bör inte påverka 
rättsligt erkända bestämmelser i 
medlemsstaterna när det gäller förvaltning 
av rättigheter, t.ex. utvidgade kollektiva 
licenser.

Or. en

Ändringsförslag 52
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 7.

Ändringsförslag 53
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 54
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 55
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Detta direktiv är tillämpligt på verk som 
först publicerats eller sänts i en 
medlemsstat – eller, i tillämpliga fall, i det 
land som har starkast koppling till verket 
– och som tillhör någon av följande 
kategorier:

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag gör det möjligt att låta opublicerade/osända verk omfattas av 
direktivets räckvidd. Det kan också vara okänt var ett verk först publicerades. Dessutom löser 
man härigenom problemet med att många brittiska publikationer först publicerades i Indien.

Ändringsförslag 56
Phil Prendergast



AM\881941SV.doc 25/44 PE475.793v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 57
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) Verk som utgörs av enskilda foton och 
andra bilder och som ingår i samlingarna 
hos de i artikel 1.1 avsedda 
organisationerna, om den omsorgsfulla 
efterforskningen kan utföras med hjälp av 
viss identifierande information som fogats 
till sådana verk (t.ex. fotoateljéns 
stämpel etc.) och om individers personliga 
rättigheter inte utgör ett rättsligt hinder.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag utvidgas förslagets räckvidd så att den kommer att omfatta 
åtminstone de foton och andra bilder för vilka den omsorgsfulla efterforskningen kan utföras 
och där individers personliga rättigheter inte berörs (t.ex. landskapsfoton).

Ändringsförslag 58
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 59
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 61
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 62
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den omsorgsfulla 
efterforskningen utförs av andra 
organisationer än dem som avses i 
artikel 1.1 ska de senare organisationerna 
förbli ansvariga för den efterforskning 
som utförs.

Or. en

Ändringsförslag 65
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den omsorgsfulla 
efterforskningen utförs av andra 
organisationer än dem som avses i 
artikel 1.1 ska de senare organisationerna 
förbli ansvariga för den efterforskning 
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som utförs.

Or. en

Ändringsförslag 66
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
utföras endast i den medlemsstat där verket 
först publicerades eller sändes eller, i 
tillämpliga fall, i det land som har 
starkast koppling till verket.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag gör det möjligt att låta opublicerade/osända verk omfattas av 
direktivets räckvidd och berör särskilt fall där ett verk först publicerades i ett tredjeland 
(exempelvis brittiska publikationer som först publicerades i Indien) eller där man inte vet var 
ett verk först publicerades.

Ändringsförslag 67
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. En rimligt omsorgsfull efterforskning 
måste utföras i ärligt uppsåt endast i den 
medlemsstat där verket först publicerades,
sändes eller på annat sätt överfördes till 
allmänheten.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Zuzana Roithová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I särskilda fall där medlemsstaternas 
territoriella gränser har ändrats över tid 
kan den omsorgsfulla efterforskningen i 
den medlemsstat där verket först 
publicerades leda till att information 
konsulteras i en annan medlemsstat, som 
har den starkaste kopplingen till verket på 
grund av geografiska, språkliga eller 
andra relevanta faktorer.

Or. en

Motivering

I fall där medlemsstaternas gränser ändrats över tid bör den omsorgsfulla efterforskningen 
utföras i den medlemsstat som har den starkaste kopplingen till verket på grund av 
geografiska, språkliga eller andra relevanta faktorer.

Ändringsförslag 69
Phil Prendergast

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska utse organ med 
behörighet att verifiera att omsorgsfulla 
efterforskningar utförts i vederbörlig 
ordning och i ärligt uppsåt, och de ska 
även se till att resultaten av de 
omsorgsfulla efterforskningar som utförs 
inom deras territorier registreras i en 
offentligt tillgänglig databas.

Or. en

Ändringsförslag 71
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstater som väljer en 
genomförandemetod som förutsätter en 
rätt till individuell ersättning till 
rättsinnehavare för användning av deras 
verk ska införa ett system inom vilket 
obligatoriska omsorgsfulla 
efterforskningar utförs i efterhand och en 
del av ersättningen till innehavarna av 
rätten till anonyma verk reserveras under 
en period vars varaktighet ska fastställas i 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 72
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett verk som i en medlemsstat anses vara 
ett anonymt verk enligt artikel 2 ska anses 
vara ett anonymt verk i alla medlemsstater.

Ett verk som i en medlemsstat anses vara 
ett anonymt verk enligt artikel 2 ska anses 
vara ett anonymt verk i alla medlemsstater, 
och medlemsstaterna ska erkänna 
giltigheten i varandras genomförande 
samt erkänna att mångfaldigande och det 
ursprungliga tillgängliggörandet enligt 
artiklarna 6 och 7, och tillhandahållande 
av tillgång till skyddade verk utanför den 
medlemsstat där det ursprungliga 
tillgängliggörandet ägde rum, är lagliga 
handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 73
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett verk som i en medlemsstat anses vara 
ett anonymt verk enligt artikel 2 ska anses 
vara ett anonymt verk i alla medlemsstater.

Ett verk som i en medlemsstat anses vara 
ett anonymt verk enligt artikel 2 ska anses 
vara ett anonymt verk i alla medlemsstater.
Detta direktiv påverkar inte rättsligt 
erkända bestämmelser i medlemsstaterna 
när det gäller förvaltning av rättigheter, 
t.ex. utvidgade kollektiva licenser.

Or. en

Ändringsförslag 74
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska se till att varje
innehavare av rätten till ett verk som anses 
vara anonymt har möjlighet att när som 
helst göra anspråk på respektive 
upphovsrätt utan att det påverkar verkets 
status som anonymt vad gäller 
rättigheterna för rättsinnehavare som inte 
har identifierats eller lokaliserats. Ett verk 
ska förlora sin status som anonymt enbart 
om dess samtliga rättsinnehavare har 
identifierats eller lokaliserats.

Or. en

Ändringsförslag 75
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genom mångfaldigande, i den mening 
som avses i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG,
för digitalisering, tillgängliggörande, 
indexering, katalogisering, bevarande 
eller restaurering.

b) Genom mångfaldigande, i den mening 
som avses i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG.

Or. en

Ändringsförslag 76
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genom mångfaldigande, i den mening 
som avses i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, 
för digitalisering, tillgängliggörande, 

b) Genom mångfaldigande, i den mening 
som avses i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG, 
för exempelvis efterforskning, 
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indexering, katalogisering, bevarande eller 
restaurering.

digitalisering, tillgängliggörande, 
indexering, katalogisering, bevarande eller 
restaurering.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag blir det en icke uttömmande lista över ändamål så att man ges 
möjlighet att reagera på utvecklingen på it-området under de kommande åren utan att behöva 
ändra denna lagstiftning för varje enskilt relevant ändamål som kan komma i fråga framöver. 
I linje med skälen 1 och 10 läggs dessutom ”efterforskning” till bland exemplen på ändamål 
för tillåtna typer av mångfaldigande.

Ändringsförslag 77
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genom mångfaldigande, i den mening 
som avses i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG,
för digitalisering, tillgängliggörande, 
indexering, katalogisering, bevarande 
eller restaurering.

b) Genom mångfaldigande, i den mening 
som avses i artikel 2 i direktiv 2001/29/EG.

Or. en

Ändringsförslag 78
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tillhandahållande av tillgång till verk som 
ingår i deras samlingar för kultur-, 
forsknings- och utbildningsändamål.

Or. en

Motivering

I linje med skälen 1 och 10 framhålls i detta ändringsförslag vikten av tillgång till anonyma 
verk även för forskningsändamål.

Ändringsförslag 79
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
organisationer som avses i artikel 1.1 för 
register över sina omsorgsfulla 
efterforskningar och offentligt tillgängliga 
användningsregister när de använder 
anonyma verk enligt punkt 1 och, i fall av 
anonyma verk vilkas rättsinnehavare har 
identifierats men inte lokaliserats, ser till 
att namnet på rättsinnehavaren anges i 
samband med all användning av verket.

Or. en

Ändringsförslag 80
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
organisationer som avses i artikel 1.1 för 
register över sina omsorgsfulla 
efterforskningar och offentligt tillgängliga 

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
organisationer som avses i artikel 1.1, när 
dessa använder anonyma verk i enlighet 
med artikel 6.2,
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användningsregister när de använder
anonyma verk enligt punkt 1.

a) för register över sina omsorgsfulla 
efterforskningar,
b) för offentligt tillgängliga register över 
sin användning av anonyma verk,

c) anger namnet på eventuella 
rättsinnehavare som har identifierats men 
inte lokaliserats.

Or. en

Ändringsförslag 81
Zuzana Roithová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska översända listan 
till kommissionen tillsammans med 
information om internetadresserna till 
databaserna på sina territorier, och 
eventuella senare ändringar, om de 
organisationer som avses i artikel 1.1 för 
register över sina omsorgsfulla 
efterforskningar och sin användning av 
anonyma verk. Kommissionen ska 
vidarebefordra denna information till 
samtliga medlemsstater.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna kommer att vara tvungna att samarbeta med kommissionen när det gäller 
att underlätta tillgången till databaserna och de omsorgsfulla efterforskningar samt 
användningar av anonyma verk som registrerats, särskilt i gränsöverskridande fall.

Ändringsförslag 82
Zuzana Roithová
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Tillsammans med kommissionen ska 
medlemsstaterna införa praktiska 
arrangemang som gör att de databaser 
som avses ovan kan konsulteras genom en 
enda kontaktpunkt på EU-nivå.

Or. en

Motivering

När det gäller att underlätta tillgången till databaserna och de omsorgsfulla efterforskningar 
samt användningar av anonyma verk som registrerats kommer medlemsstaterna och 
kommissionen att vara tvungna att samarbeta för att inrätta en enda kontaktpunkt på EU-
nivå.

Ändringsförslag 83
Zuzana Roithová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. För att undvika duplicering av dyr 
digitalisering ska medlemsstaterna se till 
att de organisationer som avses i 
artikel 1.1 har rätt till samkörning i syfte 
att inbördes tillgängliggöra de anonyma 
verk som ingår i de båda samlingarna.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att undvika duplicering av digitalisering i fall där 
organisationerna i fråga redan har fysiska kopior av de anonyma verken i sina samlingar, så 
att organisationerna kan samköra de digitala kopiorna av dessa anonyma verk utan att 
behöva upprepa digitaliseringsprocessen.
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Ändringsförslag 84
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna får ge de 
organisationer som avses i artikel 1.1 
tillstånd att använda ett anonymt verk för 
andra ändamål än de som avses i artikel 6.2 
under förutsättning att det sker i 
överensstämmelse med artikel 6.4 och att 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 85
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 86
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 87
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 88
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4) Rättsinnehavare som gör anspråk på 
sina respektive rättigheter enligt artikel 5 
ska ges skälig och proportionerlig 
ersättning för den användning som gjorts 
av verket av de organisationer som avses i 
artikel 1.1. Rättsinnehavare har rätt till 
skälig och proportionerlig ersättning 
enligt led 4 inom en period som fastställs 
av medlemsstaterna och som minst ska 
vara fem år räknat från den dag då den 
handling som ger upphov till anspråket 
inträffade.

Or. en

Ändringsförslag 89
Phil Prendergast
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 90
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a) Den medlemsstat där verket användes 
ska ha det slutgiltiga ansvaret för 
utbetalningen av ersättningen.

Or. en

Ändringsförslag 91
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b) De organisationer som avses i 
artikel 1.1 får kommersialisera det 
anonyma verket på ett skäligt sätt och i 
ärligt uppsåt fram till den dag då den 
handling som ger upphov till 
rättsinnehavarens anspråk inträffar för 
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första gången. Fram till den dagen ska 
rättsinnehavaren inte få någon ersättning 
och lagstiftning om upphovsrätt inte 
heller vara tillämplig.

Or. en

Motivering

Kommersialisering kommer att ha fördelen att de organisationer som avses i artikel 1.1 
kommer att uppmuntras att digitalisera anonyma verk. Rättsinnehavare kommer att 
stimuleras att göra anspråk på sina verk, och det kommer att bli möjligt för allmänheten att 
avnjuta anonyma verk i ett tidigare skede.

Ändringsförslag 92
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får välja att använda 
befintliga eller framtida nationella system 
för att underlätta en storskalig 
digitalisering av anonyma verk, och att 
tillåta kommersiell användning av 
anonyma verk.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Förebyggande åtgärder

Efter de berörda parternas samtycke ska 
medlemsstaterna främja åtgärder som i 
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framtiden förebygger tillkomsten av 
anonyma verk.

Or. en

Ändringsförslag 94
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

(Detta ändringsförslag berör hela texten 
och rör en rent språklig ändring i den 
tjeckiska versionen.)

Or. cs

Ändringsförslag 95
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska löpande se över 
utvecklingen av informationskällor för 
rättigheter och ska senast ett år efter det att 
detta direktiv träder i kraft och därefter 
årligen lägga fram en rapport om eventuellt 

Kommissionen ska löpande se över 
utvecklingen av informationskällor för 
rättigheter och ska senast ett år efter det att 
detta direktiv träder i kraft och därefter 
årligen lägga fram en rapport om eventuellt 
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införande i direktivets tillämpningsområde 
av verk och andra skyddade prestationer
som ännu inte omfattas av detta 
tillämpningsområde, i synnerhet fonogram 
och enskilda foton och andra bilder.

införande i direktivets tillämpningsområde 
av gynnade parter utöver dem som anges i 
artikel 1.1 och av verk och andra skyddade 
material som inte omfattas av detta 
tillämpningsområde, i synnerhet fonogram 
och enskilda foton och andra bilder.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt med ytterligare gynnade parter utöver museer, bibliotek etc. om anonyma 
verk ska bli tillgängliga för t.ex. skapare av dokumentärfilm som vill ta med historiska 
filmklipp eller för företagare inom kultursektorn som eventuellt vill använda sig av Europas 
gemensamma kulturarv i nya verk. Även om det föreliggande direktivet är en god 
utgångspunkt när det gäller att hantera frågan om anonyma verk utgör det långt ifrån en 
fullständig lösning.

Ändringsförslag 96
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fortlöpande se över 
utvecklingen för verk som inte är 
kommersiellt tillgängliga (”utgångna” 
verk), och ska senast två år efter detta 
direktivs ikraftträdande, och därefter 
regelbundet, lägga fram en rapport med 
möjliga lösningar på frågan om 
digitalisering och omfattande tillgång till 
utgångna verk för allmänheten i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 97
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet 
(åtminstone vartannat år) uppdatera 
listan över de organisationer som avses i 
artikel 1.1, vilka är ansvariga för 
förvaltningen av anonyma verk.

Or. lt

Ändringsförslag 98
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Bilaga – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande källor ska vara de källor som 
avses i artikel 3.2:

Bland annat följande källor ska vara de 
källor som avses i artikel 3.2:

Or. en


