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KORT BEGRUNDELSE

Vi lever i en digital tid. Der er allerede nogle, der siger, at det, man ikke kan finde på 
internettet, slet ikke findes. I betragtning af de enorme fordele, som den rationelle spredning 
af information online kan medføre for det indre marked, er digitaliseringen af det kulturelle 
materiale blevet understøttet og bør fortsat fremmes på europæisk plan.

“Forældreløse værker” er værker, hvis rettighedshaver(e) ikke kan identificeres eller ikke er 
til at finde frem til. For at et værk skal kunne gøres tilgængeligt for offentligheden, kræver det 
- i overensstemmelse med ophavsretsprincipperne - en tilladelse fra rettighedshaveren. 
Direktiv 2001/29/EF1 gav mulighed for visse undtagelser, der muliggør scanning med henblik 
på formål af dokumentarisk karakter, men de giver ikke biblioteker tilladelse til at gøre de 
digitaliserede værker tilgængelige online på internettet, selv ikke til ikke-kommercielle 
formål2. 

Dette lovgivningsinitiativ bygger på Kommissionens henstilling fra 2006 om digitalisering og 
onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring3. På trods af denne henstilling har 
kun nogle enkelte medlemsstater indført lovgivning om forældreløse værker, og de 
eksisterende løsninger er under alle omstændigheder præget af det faktum, at begrænser 
onlineadgang til borgere, der opholder sig i deres nationale områder, og ikke sikrer 
anerkendelse af omhyggelige søgninger, der allerede foretages i andre medlemsstater. 

Europa-Parlamentet har allerede erklæret, at det støtter bestræbelserne på at finde en 
lovgivningsmæssig løsning på de problemer, der er forbundet med forældreløse værker, og på 
at skabe en europæisk database, der skal lette tilgængeligheden af information4. I sin 
beslutning af 6. april 2011 om et indre marked for virksomheder og vækst5 understregede 
Parlamentet også, at skabelsen af et forbedret system til forvaltning af ophavsrettigheder er 
nødvendig for at støtte innovation og kreativitet på det indre marked.

Dette kommissionsforslag tager sigte på at tillade biblioteker, uddannelsesinstitutioner, 
museer og arkiver at yde særlige tjenester på det indre marked, som indebærer, at forældreløse 
værker gøres tilgængelige online. Et af forslagets operationelle mål er at mindske 
transaktionsomkostningerne for disse institutioners brug af forældreløse værker online samt at 
lette grænseoverskridende adgang.

Kommissionen præsenterede seks mulige fremgangsmåder i den konsekvensanalyse, der 
ledsagede det lovgivningsmæssige forslag, herunder en "ingen handling"-mulighed og 
modaliteter med lovfæstet undtagelse eller udstedelse af licens, der ville lette digitaliseringen 
af forældreløse værker. Under hensyntagen til resultaterne af de brede drøftelser med 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse 

aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet; 
2 Ifølge artikel 5, stk. 3, litra n, i direktivet fra 2001, kan biblioteker kun give adgang til værker fra deres 

samlinger via terminaler på stedet med henblik på forskning eller private studier. 
3 EFT L 236 af 31.8.2006, s. 28-30.
4 Beslutning af 12. maj 2011 om frigørelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale 

(P7_TA(2011)0240, punkt 71, og beslutning af 5. maj 2010 om Europeana – næste fase (EUT 81, 
15.3.2011, s. 16-25).

5 2010/2277/(INI), punkt 56.
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forskellige interesserede parter går forslaget ind for gensidig anerkendelse af nationale 
løsninger, der giver bibliotekerne mulighed for at skabe online-adgang til forældreløse 
værker. Det er værd at bemærke, at oplysninger om alle forældreløse værker, der er 
identificeret som sådanne værker i samtlige relevante jurisdiktioner bør gøres alment 
tilgængelige og det gratis. I tilfælde af, at en rettighedshaver fremsætter et substantielt krav 
om ejerskab i det land, hvor værket først er offentliggjort, vil myndighederne i den 
pågældende medlemsstat tilbagekalde værkets status af "forældreløst værk", og denne 
afgørelse vil være gældende i alle andre medlemsstater. 

Kommissionen kommer med en væsentlig henvisning til ”Google Books-Settlement”, der 
blev indgået i 2008-2009 mellem Google og Association of American Publishers og Authors 
Guild (den amerikanske forlagsforening og forfatterlavet), som tillader Google at bruge de 
fleste forældreløse værker uden forudgående tilladelse og vise dem online i USA, hvilket 
sætter Europa langt tilbage, hvad angår konkurrenceevne og adgang til fællesmenneskelig arv. 
Da Retten for New Yorks sydlige distrikt gjorde indsigelse mod aftalen i marts 2011 (bl.a. på 
grund af det monopol på brugen af forældreløse værker, som aftalen angiveligt ville give 
Google) og efter forslag om lovgivningstiltag i stedet1 burde Den Europæiske Union benytte 
lejligheden til at gå forud med et eksempel på, hvordan dette spørgsmål kan løses på 
tilfredsstillende vis for alle fremtidige brugere og øvrige målgrupper, herunder 
rettighedshavere.

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag og er enig i dets specifikke målsætning gående ud 
på, at en EU-omspændende online-tilgængelighed af forældreløse værker vil fremme Europas 
kulturelle mangfoldighed og udvide kilderne til viden og læring. 

Ordføreren overvejer ikke desto mindre visse ændringer til Kommissionens forslag. Generelt 
ønsker ordføreren at understrege, at ophavsret er grundlaget for innovation, skabelse, 
investering og produktion i den kreative industri. Problemerne omkring forældreløse værker 
bør sættes i en passende ramme, så der ikke træffes for brede foranstaltninger. Desuden bør 
den tilladte brug af forældreløse værker af hensyn til bevarelsen af kulturarven ikke tjene til at 
opnå direkte eller indirekte økonomiske eller kommercielle fordele. Endvidere mener 
ordføreren, at kriterierne for godtgørelse til rettighedshavere bør harmoniseres for at skabe 
retssikkerhed og garantier på EU-plan. Han anser det for vigtigt, at rettighedshavere kan 
bringe status af forældreløst værk til ophør gennem en enkel og ensartet procedure i den 
medlemsstat, de ønsker.

Ordføreren vil især gerne understrege vigtigheden af kompatibilitet og interoperabilitet af de 
indbyrdes forbundne databaser. Man bør undgå en situation, hvor et værk fejlagtigt påhæftes 
betegnelsen forældreløst værk. 

Ifølge ordføreren er følgende spørgsmål stadig uafklarede: Spørgsmålet om, hvorvidt 
målgrupperne nævnt i Kommissionens forslag skal have en harmoniseret definition, og 
spørgsmålet om, hvordan medlemsstaterne skal håndtere en situation, hvor en medlemsstat er 
nødsaget til at foretage en omhyggelig søgning, hvorimod en anden medlemsstat råder over 
mere nøjagtige og opdaterede oplysninger og derfor bedre er i stand til at foretage den 
pågældende undersøgelse. Spektret for den tilladte brug bør også tages nærmere i øjesyn, 

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, page 23.
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eftersom forslaget ikke alene åbner mulighed for en bred fortolkning af definitionen men også 
stiller de forskellige medlemsstater frit med hensyn til alle former for brug.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Ophavsret er det økonomiske 
grundlag for den kreative industri.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
ophavsmand ud fra principperne om god 
tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør 
kunne bestemme, at en sådan omhyggelig 
søgning kan gennemføres af de 
organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer, så 
længe disse organisationer udfører den 
omhyggelige søgning i god tro og på en 
fornuftig måde og bruger resultaterne til 
at opnå mål, der er i offentlighedens 
interesse, med mindre noget andet er 
bestemt.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En sammenskrivning af betragtning 13 og 15 for at skabe mere sammenhæng.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Onlineadgang til kulturelt indhold 
og digital opbevaring er ofte ude af stand 
til at opfylde deres potentiale på grund af 
utilstrækkelige midler i medlemsstaterne 
og indbyrdes forbindelse mellem 
databaser, der er inkompatible.  Med 
henblik på dette direktivs formål bør 
medlemsstaterne anmodes om at overveje 
standardisering på europæisk plan for 
digitalisering af værker for at forbedre 
den centrale registrering og 
interoperabilitet af deres offentlige 
databaser.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Merging Recital 13 and Recital 15 for more coherence.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) Medlemsstaterne bør også have 
mulighed for at tillade brug af forældreløse 
værker til formål, der rækker ud over de 
almennyttige opgaver, der varetages af 
organisationer, der er omfattet af dette 
direktiv. I sådanne tilfælde bør 
rettighedshavernes rettigheder og legitime 
interesser beskyttes i overensstemmelse 
med international lovgivning og EU-
retten, sådan som aftalen om 
handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen), 
Bernerkonventionen til værn for litterære 
og kunstneriske værker aaf 1886 og 
direktiv 2001/29/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det er kun nødvendigt at udføre en 
omhyggelig søgning i den medlemsstat, 
hvor værket først er offentliggjort, udsendt 
eller på anden vis kommunikeret til 
offentligheden. Hvis den første 
offentliggørelse, udsendelse eller anden 
form for kommunikation til 
offentligheden er sket samtidig i to eller 
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flere medlemsstater, skal den omhyggelige 
søgning først udføres i alle disse 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at en 
rettighedshaver til et værk, der anses for 
forældreløst, til enhver tid har reel 
mulighed for at bringe værkets status som 
forældreløst værk til ophør på en hurtig, 
ensartet og omkostningseffektiv måde i 
den medlemsstat, rettighedshaveren 
vælger..

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) rettighedshavere, der bringer et værks 
status som forældreløst værk til ophør, jf. 
artikel 5, modtager et tilstrækkeligt og 
passende vederlag for de i artikel 1, stk. 1, 
nævnte organisationers brug af værket, og 
dette vederlag kan udbetales fra den dag, 
hvor den handling, der giver ret til 
modtagelse af dette vederlag, først 
foretages;

Or. en
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en


