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Ændringsforslag 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PE475.839v01-00 4/64 AM\882180DA.doc

DA

Begrundelse

Beslægtede rettigheder skal være omfattet af direktivet, hvis det overhovedet skal have en 
mening. Se artikel 2.

Ændringsforslag 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

rettighedshaveren, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt.

Or. en

Begrundelse

Ordet "ophavsmand" figurerer to gange i dette afsnit af Kommissionens tekst. Det bør 
erstattes af "rettighedshaver" i hele direktivet.

Ændringsforslag 53
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 54
Luigi Berlinguer

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

og tilrådighedsstillelse af deres værker for 
almenheden, som harmoniseret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, indebærer, at der 
skal indhentes samtykke fra 
ophavsmanden, før et værk kan 
digitaliseres og gøres tilgængeligt, og 
vedrører særlige 
reproduktionshandlinger, som foretages 
af offentligt tilgængelige biblioteker, 
uddannelsesinstitutioner eller museer, 
eller af arkiver, og som ikke har til formål 
at opnå direkte eller indirekte økonomiske 
eller kommercielle fordele, jf. artikel 5, 
stk. 2, litra c), i direktiv 2001/29/EF.

Or. en

Ændringsforslag 55
Luis de Grandes Pascual

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Dette direktiv berører ikke direktiv 
2001/29/EF og beskæftiger sig 
udelukkende med visse tilladte 
anvendelser af forældreløse værker. Det 
indfører ikke nye undtagelser eller 
begrænsninger af ophavsret og 
beslægtede rettigheder.

Or. es

Begrundelse

Direktivet har til formål specifikt at behandle tilladte anvendelser af forældreløse værker i 
EU. Det sigter ikke på at ændre direktiv 2001/29/EF.
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Ændringsforslag 56
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Ophavsret stimulerer innovation, 
skabelse, investering og produktion og 
udgør dermed det økonomiske grundlag 
for den kreative industri. 
Massedigitalisering og formidling af 
værker er således et middel til beskyttelse 
af den europæiske kulturarv.

Or. en

Ændringsforslag 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

The change from audio works to sound recordings is dictated by the fact that it is legally 
incorrect to talk about “audio works”, as sound recordings are not “works” in the legal 
sense of the word. The legally defined terms are either “phonogram”, “fixation”, or “sound 
recording”, therefore it is proposed to change the phrase “cinematographic, audio and 
audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be deleted: public service 
broadcasters may also commission works for joint use by other broadcasters, e.g. ZDF and 
ORF for ARTE, and the exploitation is sometimes shared with the producer.
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Ændringsforslag 58
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 59
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Oprettelsen af store onlinebiblioteker 
letter brugen af elektroniske søge- og 
opdagelsesværktøjer, som åbner nye kilder 
til opdagelser for forskere og akademikere, 
der ellers måtte nøjes med mere 
traditionelle, analoge søgemetoder.

(10) Oprettelsen af store onlinebiblioteker
letter brugen af elektroniske søge- og 
opdagelsesværktøjer, som åbner nye kilder 
til opdagelser for forskere og akademikere, 
der ellers måtte nøjes med mere 
traditionelle, analoge søgemetoder.
Desuden bør der ske en hensigtsmæssig 
anvendelse af cloud computing-
teknologier for at oprette en omfattende 
og lettilgængelig database for hele 
Europa. 

Or. en

Ændringsforslag 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Normalt "vises" filmværker først i biografer; de offentliggøres ikke.

Ændringsforslag 61
Sajjad Karim

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Af hensyn til et venskabeligt 
internationalt samkvem bør dette direktiv 
kun gælde for værker, der har oprindelse i 
en medlemsstats område.

Or. en

Ændringsforslag 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, 
bør der foretages en søgning efter værkets 
rettighedshaver ud fra principperne om 
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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.

god tro og behørig omhu. Medlemsstaterne 
bør kunne bestemme, at en sådan 
omhyggelig søgning kan gennemføres af 
de organisationer, der henvises til i dette 
direktiv, eller af andre organisationer. I 
sidstnævnte tilfælde påhviler ansvaret for 
søgning ud fra principperne om god tro 
og behørig omhu de organisationer, der 
henvises til i dette direktiv. 

Or. fr

Ændringsforslag 63
Alexandra Thein

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 
finde ud af, om et værk har fået status 
som forældreløst værk i en anden 
medlemsstat, bør medlemsstaterne desuden 
sikre, at resultaterne af omhyggelige 
søgninger, der gennemføres på deres 
område, og de af dette direktiv omfattede 
organisationers brug af forældreløse 
værker registreres i en offentligt 
tilgængelig database. Gratis, offentligt 
tilgængelige databaser over resultaterne af 
den omhyggelige søgning og brugen af 
forældreløse værker bør så vidt muligt 
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opbygges således, at det er muligt at 
sammenkoble dem og sikre 
interoperabilitet på europæisk plan og 
tilbyde søgning via en fælles portal.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag, der kombinerer betragtning 13 og 15, gør teksten mere 
sammenhængende.

Ændringsforslag 64
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Det er ofte ikke muligt at udnytte det 
potentiale, der ligger i onlineadgang til 
kulturelt indhold og digital opbevaring, 
bl.a. på grund af utilstrækkelige midler i 
medlemsstaterne og sammenkobling af 
databaser, der er inkompatible. Til dette 
direktivs formål bør medlemsstaterne 
anmodes om at overveje på europæisk 
plan at standardisere digitaliseringen af 
værker for at forbedre den centrale 
registrering, tilgængeligheden og 
interoperabiliteten af deres offentlige 
databaser.

Or. en

Ændringsforslag 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 66
Alexandra Thein

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. de

Ændringsforslag 67
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at undgå dobbeltarbejde i (15) For at undgå dobbeltarbejde i 
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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.

forbindelse med søgninger bør en 
omhyggelig søgning i god tro kun 
gennemføres i den medlemsstat, hvor det 
pågældende værk først blev offentliggjort 
eller udsendt. I nogle tilfælde, f.eks. i 
forbindelse med koproduktion af 
audiovisuelle værker, ville en omhyggelig 
søgning i god tro indebære en søgning i 
andre medlemsstater end den, 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.

Or. fr

Ændringsforslag 68
Sajjad Karim

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.

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

Or. en
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Ændringsforslag 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Hvis rettighedshavere træder frem og 
gør krav på deres værker, bør de have 
mulighed for at bringe disse værkers status 
som forældreløse værker til ophør, for så 
vidt angår dem selv.

Or. en

Begrundelse

Når der er flere rettighedshavere, bør hver rettighedshaver være herre over sine egne 
rettigheder, hvilket betyder, at hver rettighedshaver skal behandles individuelt med hensyn til 
egne rettigheder.

Ændringsforslag 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Er et værk fejlagtigt blevet 
kvalificeret som forældreløst som følge af 
en søgning, der ikke blev foretaget ud fra 
principperne om god tro og behørig 
omhu, bør medlemsstaterne drage 
brugeren til ansvar for overtrædelse af 
ophavsrettigheder i henhold til de 
relevante nationale bestemmelser og EU-
retten.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) For at fremme læring og adgang til 
kulturarven bør medlemsstaterne tillade 
biblioteker, uddannelsesinstitutioner og 
museer, der er offentligt tilgængelige, såvel 
som arkiver, filmarvsinstitutioner og radio-
/fjernsynsforetagender at overføre
forældreløse værker, stille dem til rådighed 
og reproducere dem, i den i direktiv 
2001/29/EF omhandlede forstand, når en 
sådan brug af værkerne bidrager til 
varetagelsen af deres almennyttige opgaver 
og sikrer kulturel og uddannelsesmæssig
adgang til dem. I forbindelse med dette 
direktiv bør filmarvsinstitutioner omfatte 
organisationer, der af medlemsstaterne er 
udpeget til at indsamle, katalogisere, 
bevare og restaurere film, der udgør en del 
af landenes kulturarv.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår ordet "overføre": Se begrundelsen til artikel 6, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag 74
Luigi Berlinguer

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 75
Angelika Niebler

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 
medlemsstaternes mulighed for, under 
overholdelse af den europæiske 
ophavsretslovgivning og internationale 
aftaler, at bevare, videreudvikle eller 
indføre ordninger om forvaltning af 
rettigheder såsom udvidede kollektive 
licenser.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør fortsat kunne bevare eller videreudvikle eksisterende ordninger eller 
indføre nye ordninger som f.eks. udvidede kollektive licenser.

Ændringsforslag 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Betragtning 20
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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 
medlemsstaternes ordninger om 
forvaltning af rettigheder såsom udvidede 
kollektive licenser. Det bør heller ikke 
berøre medlemsstaternes ordninger for 
massedigitalisering af værker såsom 
ordninger for værker, der ikke kan 
handles.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 eller fremtidige ordninger i 
medlemsstaterne om forvaltning af 
rettigheder såsom udvidede kollektive 
licenser, retlige formodninger om 
repræsentation eller overførsel, 
obligatorisk kollektiv forvaltning eller 
kombinationer af disse ordninger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af det nye stykke i artikel 8 og præciserer, at det fortsat står 
medlemsstaterne frit for at finde en løsning for radio-/fjernsynsforetagenders arkiver via 
andre ordninger som f.eks. "udvidede kollektive licenser", som en række medlemsstater 
allerede har gjort det eller kunne beslutte sig at gøre i nær fremtid.

Ændringsforslag 78
Luigi Berlinguer
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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 fremme ordninger i 
medlemsstaterne om forvaltning af 
rettigheder på grundlag af obligatoriske 
licenser eller udvidede kollektive licenser.

Or. en

Ændringsforslag 79
Sajjad Karim

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 eller fremtidige ordninger i 
medlemsstaterne om forvaltning af 
rettigheder såsom udvidede kollektive 
licenser eller krav om tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 80
Toine Manders

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
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Ændringsforslag 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

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.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 82
Toine Manders

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.

Or. en

Ændringsforslag 83
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette 
direktiv godkender offentligt tilgængelige

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

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

Or. en

Begrundelse

Når de nødvendige informationssystemer, der kan lette en omhyggelig søgning ved hjælp af 
billige midler, er på plads og blevet finansieret, vil medlemsstaterne stadig skulle tage stilling 
til, hvad der skal ske med de indtægter, der er opkrævet, men som der ikke er gjort krav på. 
Ifølge artikel 7, stk. 5, kan medlemsstaterne frit afgøre, hvad der skal ske i denne henseende, 
men man bør stadig tilskynde dem til at anvende pengene til de formål, der er i 
overensstemmelse med direktivets ånd.

Ændringsforslag 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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

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

1. Dette direktiv vedrører offentligt 
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners og museers samt 
arkivers, filmarvsinstitutioners, 
forelæggere af de i stk. 2, nr. 1, anførte 
værker, og radio-/fjernsynsforetagenders 
anvendelse af forældreløse værker til visse 
formål.

Or. de

Begrundelse

Der er ingen grund til at skelne mellem et værk, der opbevares i et arkiv eller på et bibliotek, 
og det samme værk, der findes i forlæggerens arkiver.

Ændringsforslag 86
Luigi Berlinguer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – indledning
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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 de i stk. 
1 anførte foretagenders anvendelse af 
værker fra deres egne arkiver, hvis første 
offentliggørelse eller udsendelse skete i en 
medlemsstat, og som er:

Or. de

Begrundelse

I henhold til bestemmelserne i artikel 1 vil de i artikel 1, stk. 1, omhandlede brugere ligeledes 
kunne digitalisere andre brugeres arkiver og samlinger. De pågældende brugere bør 
imidlertid kun have mulighed for at digitalisere deres egne arkiver og samlinger. Dette 
fremgår ikke klart af artikel 1, og en præcisering er derfor påkrævet.

Ændringsforslag 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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
beskyttet af ophavsretten, der indgår i 
samlinger tilhørende de i artikel 1, stk. 1, 
omhandlede foretagender, og som er:

Or. en

Begrundelse

Kravet om offentliggørelse i en medlemsstat er blevet flyttet til numrene under dette stykke.

Ændringsforslag 89
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – indledning
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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 
beskyttet af ophavsretten og beslægtede 
rettigheder, der findes i de i artikel 1, stk. 
1, omhandlede organisationers samlinger, 
og hvis første offentliggørelse eller 
udsendelse skete på en medlemsstats 
territorium, og som er:

Or. fr

Ændringsforslag 90
Sajjad Karim

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 
ophavsretbeskyttede værker, der findes i 
de i artikel 1, stk. 1, omhandlede 
organisationers samlinger har oprindelse
i, eller hvis første offentliggørelse eller 
udsendelse skete på en medlemsstats 
territorium, og som er:

Or. en

Ændringsforslag 91
Toine Manders

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:
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Or. en

Ændringsforslag 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) værker offentliggjort i form af bøger, 
tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte 
medier, som findes i offentligt 
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners, museers eller 
arkivers samlinger, eller

(1) værker offentliggjort i form af bøger, 
tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte 
medier, hvis første offentliggørelse, 
udstilling eller udsendelse skete på en 
medlemsstats territorium mindst fem år 
tidligere, eller

Or. en

Begrundelse

Minimum time after publication: Article 1(2)(3) of the Commission's proposal is made 
redundant by the rapporteur's amendment to Article 1(2)(2) and it should be deleted. This 
would, however, make the requirement for a minimum time after publication before a work 
can be declared orphan disappear completely, which would not be appropriate. Although the 
Commission proposal does not contain any minimum time after publication for printed 
material, the minimum time should apply to all types of works. Since it can be expected that 
works become orphan in the future as well, even if efforts are taken to reduce the problem, the 
minimum time should be defined as a certain number of years after the publication, and not 
as a fixed date. In order to ensure harmonisation, the Directive should specify a fixed time 
limit rather than leave it to be decided by the Member States.

Ændringsforslag 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) værker offentliggjort i form af bøger, 
tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte 
medier, som findes i offentligt tilgængelige 
bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, 

(1) offentliggjorte værker og 
lydoptagelser, som findes i offentligt 
tilgængelige bibliotekers, 
uddannelsesinstitutioners, museers eller 
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museers eller arkivers samlinger, eller arkivers samlinger, eller

Or. en

Ændringsforslag 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) filmværker eller audiovisuelle værker i 
filmarvsinstitutioners samlinger eller

(2) lydoptagelser eller filmværker eller 
audiovisuelle værker, hvis første 
offentliggørelse, udstilling eller 
udsendelse skete på en medlemsstats 
territorium mindst fem år tidligere, eller

Or. en

Begrundelse

Minimumsperiode efter offentliggørelse: Jf. ændringsforslag til artikel 1, stk. 2, nr. 1. 
"Lydoptagelser": Jf. ændringsforslag til betragtning 9.

Ændringsforslag 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Der er stor sandsynlighed for, at der er skabt forældreløse værker efter den 31. december 
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2002.

Ændringsforslag 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 1, stk. 2, nr. 3, er blevet gjort overflødigt med ordførerens ændringsforslag til artikel 
1, stk. 2, nr. 2, eftersom alle værker omfattet af artikel 1, stk. 3, nr. 3, ligeledes automatisk vil 
være omfattet af artikel 1, stk. 2, nr. 2.

Ændringsforslag 97
Jean-Marie Cavada

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) værker, der er en fast eller 
indkorporeret del af et lydværk eller 
audiovisuelt værk, der er produceret og 
oprindeligt udsendt i en medlemsstat af et 
public service-radio-/fjernsynsforetagende 
før den 31. december 2002, og som findes i 
dets arkiver.

Or. fr
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Ændringsforslag 98
Luigi Berlinguer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Værker, der udgør en fast eller 
uadskillelig bestanddel af de i artikel 1, 
stk. 2, omhandlede værker.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet skal omfatte ikke blot værker, men også andre beskyttede emner, da 
direktivet ellers ikke ville have nogen relevant virkning for de pågældende målgrupper inden 
for radio-/fjernsynsforetagender. 

Ændringsforslag 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1
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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 beskyttet af ophavsret anses for 
et forældreløst værk, hvis en eller flere 
indehavere af ophavsretten eller 
beslægtede rettigheder til værket ikke kan 
identificeres og lokaliseres, efter at der er 
gennemført og registreret en omhyggelig 
søgning i god tro i overensstemmelse med 
artikel 3.

Or. en

Begrundelse

Beslægtede rettigheder skal medtages, da direktivet ellers ikke ville have nogen relevant 
betydning for de pågældende målgrupper inden for radio-/fjernsynsforetagender.

Ændringsforslag 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 eller en lydoptagelse 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.

Or. en

Ændringsforslag 102
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1
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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 i god tro er gennemført og registreret 
en rimelig omhyggelig søgning i 
overensstemmelse med artikel 3.

Or. en

Ændringsforslag 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der er mere end én rettighedshaver 
til et værk, og én af disse er identificeret og
lokaliseret, anses værket ikke for 
forældreløst.

2. Hvis der er mere end én rettighedshaver 
til et værk, og mindst én af disse ikke er 
identificeret eller lokaliseret, anses værket 
for forældreløst. Kendte eller 
identificerede rettighedshaveres 
rettigheder berøres ikke.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens oprindelige ordlyd ville skabe en situation, hvor de fleste værker (især på det 
audiovisuelle område) ville blive utilgængelige. Definitionen bør derfor udvides, og det bør 
samtidig gøres klart, at identificerede rettighedshaveres rettigheder ikke berøres.

Ændringsforslag 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der er mere end én rettighedshaver 2. Hvis der er mere end én indehaver af 
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til et værk, og én af disse er identificeret og 
lokaliseret, anses værket ikke for 
forældreløst.

ophavsretten eller beslægtede rettigheder
til et værk, og én af disse rettighedshavere 
er identificeret og lokaliseret, berøres den 
eller de øvrige rettighedshaveres 
rettigheder ikke af nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Beslægtede rettigheder skal medtages. Direktivet bør ikke skade kendte rettighedshaveres 
rettigheder.

Ændringsforslag 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der er mere end én rettighedshaver 
til et værk, og én af disse er identificeret og 
lokaliseret, anses værket ikke for 
forældreløst.

2. Hvis der er mere end én rettighedshaver 
til et værk eller en lydoptagelse, og én af 
disse er identificeret og lokaliseret, anses 
værket ikke for forældreløst.

Or. en

Ændringsforslag 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Comment by Europeana, EBLIDA, JISC and Liber, representing libraries, museums and 
other memory institutions: A solution to the legal problem presented by orphan works is 
without any use unless it is practical. Large-scale release of orphan works will be impossible 
if the Directive insists on a diligent search for the right-holder of “each work” that is 
contained within a film, book or sound recording. A single physical work can potentially have 
many different contributors (for example a film in the UK across the 20th century can have at 
least 14 different rightholders) and the requirement to physically inspect every work imposed 
by the current wording, rather than using the cataloguing information that exists, will make 
mass digitisation impossible. The risks of a library digitising a work whose author can indeed 
be traced must be minimised but the words ’good faith’, ‘reasonable’ and ‘diligent’ that 
appear in the Directive are already well-understood legal principles. In addition to this the 
Annex to the draft Directive indicates a pragmatic and appropriate list of sources which need 
to be searched, including the ARROW database, national catalogues and collecting society 
databases. However, without the removal of the term “each work” not only will mass 
digitisation be impossible because of the requirement to do a physical inspection, but also the 
use of existing databases of rightholders as envisaged by the Annex and the ARROW project 
itself will not be sufficiently comprehensive to fall within the scope of “due diligence”.
Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use.

Ændringsforslag 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 109
Luigi Berlinguer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 110
Alexandra Thein

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at fastslå, om et værk er 
forældreløst, sikrer de organisationer, der 
er nævnt i artikel 1, stk. 1, at der for hvert 

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

rettighedshaverorganisationer, der er 
nævnt i artikel 1, stk. 1, at der for hvert 
enkelt værk gennemføres en omhyggelig 
søgning, idet de konsulterer de kilder, der 
er relevante for den pågældende kategori af 
værker.

Or. de

Ændringsforslag 111
Alexandra Thein

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis det vides, at det filmværk eller 
audiovisuelle værk, der er genstand for 
den omhyggelige søgning, er en 
coproduktion, skal søgningen finde sted i 
hver af de medlemsstater, hvor 
coproduktionen har fundet sted.

Or. en

Ændringsforslag 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De kilder, der er relevante for hver 
enkelt kategori af værker eller andre 
beskyttede frembringelser skal have form 
af offentligt tilgængelige databaser, og
den enkelte medlemsstat afgør, hvilke det 
drejer sig om, i samråd med 
rettighedshaverne og brugerne, idet 
kilderne kan omfatte de kilder, der er 
opført i bilaget.

Or. en

Begrundelse

Offentligt tilgængelige databaser: Da dette nævnes i betragtning 13 i Kommissionens forslag, 
bør det ligeledes fremgå af artiklen for klarhedens skyld. Ordet "kan": Eftersom de behørige 
kilder i sidste instans afgøres af hver enkelt medlemsstat, i samråd med interessenterne, kan 
medlemsstaterne beslutte at tilføje andre kilder eller slette kilder, som ikke er relevante i det 
pågældende land (f.eks. pligtaflevering). 

Ændringsforslag 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 115
Luigi Berlinguer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvilke kilder der er relevante for hver 
enkelt kategori af værker afgøres af den 
enkelte medlemsstat i samråd med 
rettighedshaverne og brugerne, idet 
kilderne skal omfatte de kilder, der er 
opført i bilaget, forudsat at de pågældende 
kilder er offentligt tilgængelige online.

Or. en

Ændringsforslag 116
Alexandra Thein

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kilder, der er anført i retningslinjerne 
for omhyggelig søgning, og som er omtalt 
i punkt 1 i et aftalememorandum om 
retningslinjer for omhyggelig søgning 
efter indehavere af rettighederne til 
forældreløse værker, skal ligeledes 
konsulteres.

Or. de

Begrundelse

Dette aftalememorandum, der blev offentliggjort den 4. juni 2008, blev undertegnet af 
repræsentanter for biblioteker, arkiver og rettighedsindehavere i nærværelse af 
Kommissionen og indeholder en harmoniseret liste over kilder. 
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Ændringsforslag 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 på den medlemsstats
territorium, hvor værket først er 
offentliggjort eller udsendt. Hvis der 
foreligger beviser, der lader formode, at 
rettighedshavere fra andre medlemsstaters 
territorier var involveret i skabelsen af 
værket, anses den omhyggelige søgning 
kun for at være afsluttet, hvis den 
ligeledes omfattede de pågældende 
medlemsstaters territorier.

Or. de

Begrundelse

Coproduktioner omfattende rettighedshavere fra adskillige medlemsstater er almindelige. Det 
er desuden muligt, at et værk udsendes for første gang i én medlemsstat, selv om det blev 
skabt i en anden medlemsstat. Hvis der i forbindelse med den omhyggelige søgning i én 
medlemsstat dukker beviser op, der fastslår, at rettighedshavere fra en anden medlemsstat har 
været involveret, skal søgningen udvides ud den medlemsstats grænser, hvor værket først blev 
offentliggjort eller udsendt.

Ændringsforslag 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, på 
hvis territorium værket først er 
offentliggjort, udstillet eller udsendt.
Søgningen udføres i god tro og i et 
rimeligt omfang forud for værkets 
anvendelse.
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Or. en

Begrundelse

Ordlyden er taget fra udkastet til betænkning plus ordet "udstillet", således at filmværker 
dermed er omfattet heraf.

Ændringsforslag 119
Jean-Marie Cavada

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, på 
hvis territorium værket først er 
offentliggjort eller udsendt. Søgningen 
udføres i god tro og på rimelige vilkår for 
hvert for hvert enkelt anvendt værk.

Or. fr

Ændringsforslag 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I nogle tilfælde ville en omhyggelig 
søgning i god tro indebære en søgning i 
andre medlemsstater end den, hvor det 
pågældende værk først blev offentliggjort 
eller udsendt.

Or. fr

Ændringsforslag 121
Sajjad Karim
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvor et værk ikke er blevet 
offentliggjort eller udsendt, eller hvor det 
ikke kan afgøres, i hvilken medlemsstat 
værket først er offentliggjort eller 
udsendt, udføres der en omhyggelig 
søgning i oprindelseslandet eller i det 
land, som værket har størst tilknytning til.
Om nødvendigt foretages der en 
yderligere undersøgelse af de oplysninger, 
der er til rådighed i andre lande.

Or. en

Ændringsforslag 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

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.
Medlemsstaternes databaser udformes og 
føres på en måde, der giver mulighed for 
at forbinde dem indbyrdes på 
paneuropæisk niveau.

Or. fr

Ændringsforslag 123
Alexandra Thein

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

4a. Berettigede 
rettighedshaverorganisationer agerer på 
vegne af de rettighedshavere, som selv 
efter en omhyggelig søgning ikke kan 
lokaliseres.

Or. de

Ændringsforslag 124
Luis de Grandes Pascual

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis filmværket eller det audiovisuelle 
værk, som skal underkastes en 
omhyggelig søgning i god tro, er en 
coproduktion, skal en sådan søgning 
gennemføres i hver af de medlemsstater, 
der er involveret i coproduktionen.

Or. es

Begrundelse

Mange filmværker og audiovisuelle værker er coproduktioner. Hvis den omhyggelige søgning 
i god tro begrænses til den medlemsstat, hvor værket først er offentliggjort eller udsendt, 
kunne den ofte munde ud i den konklusion, at den audiovisuelle coproduktion er et 
forældreløst værk, idet de oplysninger, der er relevante for fastlæggelsen af, hvorvidt værket 
er forældreløst, måske findes i den anden medlemsstat, der er involveret i coproduktionen. 
Den omhyggelige søgning i god tro bør derfor udføres i alle de medlemsstater, der er 
involveret i coproduktionen.

Ændringsforslag 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 126
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Dette direktiv berører ikke eksisterende 
eller fremtidige ordninger i 
medlemsstaterne om forvaltning af 
rettigheder såsom udvidede kollektive 
licenser.

Or. fr

Ændringsforslag 127
Sajjad Karim

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv berører ikke eksisterende og 
fremtidige ordninger i medlemsstaterne 
om forvaltning af rettigheder såsom 
udvidede kollektive licenser eller krav om 
tilladelse.

Or. en
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Ændringsforslag 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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.

Hvis et værk, der anses for forældreløst, 
kun har én rettighedshaver, sikrer 
medlemsstaterne, at den pågældende
rettighedshaver til enhver tid har mulighed 
for at bringe værkets status som 
forældreløst værk til ophør; hvis et værk, 
der anses for forældreløst, har mere end 
én rettighedshaver, kan dets status som 
forældreløst værk kun bringes til ophør, 
såfremt alle rettighedshavere er blevet 
identificeret og lokaliseret i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Tydeliggørelse i forbindelse med artikel 2, stk. 2 (tilfælde med mere end én rettighedshaver).

Ændringsforslag 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 mulighed for 
at bringe værkets status som forældreløst 
værk i forhold til ham selv til ophør ved at 
give sig til kende på passende måde.

Or. en
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Begrundelse

Når der er flere rettighedshavere, bør den enkelte rettighedshaver være herre over sine egne 
rettigheder og behandles individuelt med hensyn til sine egne rettigheder.

Ændringsforslag 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 eller en 
lydoptagelse, der anses for forældreløst, til 
enhver tid har mulighed for at bringe 
værkets status som forældreløst værk til 
ophør.

Or. en

Ændringsforslag 131
Alexandra Thein

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 en reel 
mulighed for at bringe værkets status som 
forældreløst værk til ophør og fastlægger 
med dette formål for øje en hurtig,
ensartet og billig procedure.

Or. de

Ændringsforslag 132
Toine Manders
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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 måtte 
vælge.

Or. en

Ændringsforslag 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ophør af et værks status som forældreløst 
værk i forhold til en rettighedshaver, der 
giver sig selv til kende, rejser ikke tvivl om 
tidligere indgåede kontrakter, der i 
overensstemmelse med dette direktiv er 
afsluttet om brug af det værk, som 
tidligere var forældreløst i forhold til den 
pågældende rettighedshaver.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en klar regel for at sikre aftaler om brug af produktioner, som 
omfatter et eller flere forældreløse værker. Navnlig i forbindelse med radio- og 
fjernsynsproduktioner indgås aftalerne, længe før materialet rent faktisk udsendes, og derfor 
har alle berørte parter (herunder programredaktører, annoncører osv.) brug for 
retssikkerhed.
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Ændringsforslag 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
organisationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 
1, har tilladelse til at anvende et 
forældreløst værk på følgende måder:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
organisationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 
1, har tilladelse til at anvende et 
forældreløst værk eller en lydoptagelse på 
følgende måder:

Or. en

Ændringsforslag 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved tilrådighedsstillelse af værket, jf. 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EF

a) ved tilrådighedsstillelse af værket eller 
lydoptagelsen, jf. artikel 3 i direktiv 
2001/29/EF

Or. en

Ændringsforslag 136
Jean-Marie Cavada

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved tilrådighedsstillelse af værket, jf. 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EF

a) ved kommunikation af værket til 
offentligheder, herunder ved at stille det 
til rådighed for offentligheden, således at 
alle kan få adgang til det fra et hvilket 
som helst sted, og når som helst de måtte 
ønske det
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Or. fr

Ændringsforslag 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ved kommunikation af værket til 
offentligheder, herunder ved at stille det 
til rådighed for offentligheden ved 
trådbunden eller trådløs udsendelse, 
således at alle kan få adgang til det fra et 
hvilket som helst sted, og når som helst de 
måtte ønske det

Or. en

Begrundelse

Tilladt brug i henhold til forslagets nuværende ordlyd er begrænset til selvvalgsanvendelse. 
Som følge heraf dækker det ikke retransmission (eller nogen form for simulcasting af sådanne 
retransmissioner) fra radio- og tv-stationers arkiver. Desuden er selvvalgsanvendelsen jf. 
artikel 6, stk. 2, generelt begrænset til visse former for anvendelse inden for brugerens 
”almennyttige opgaver". Dette vil i unødig grad begrænse medlemsstaternes frihed til at finde 
andre passende løsninger.

Ændringsforslag 138
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 

2. De i artikel 1, stk. 1, nævnte 
organisationer må 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 
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uddannelsesmæssige formål. uddannelsesmæssige formål.

Or. fr

Ændringsforslag 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 eller lydoptagelser 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 140
Luis de Grandes Pascual

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. De i artikel 1, stk. 1, nævnte 
organisationer må 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.

Or. es
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Begrundelse

Tilladt brug af forældreløse værker i EU bør defineres snævert og være knyttet til formål af 
almen interesse såsom bevarelse, restaurering og adgang til værkerne med kulturelle og 
uddannelsesmæssige formål.

Ændringsforslag 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde af at en eller flere 
rettighedshavere til et forældreløst værk 
er blevet identificeret, men ikke 
lokaliseret, anføres vedkommende 
rettighedshavers navn/rettighedshaveres 
navne ved enhver brug af værket.

Or. de

Begrundelse

Ligesom i artikel 7, stk. 1, nr. 3, bør disse regler også gælde for ikke-kommercielt brug.

Ændringsforslag 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sørger for, at 
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.

Or. fr
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Ændringsforslag 143
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, 
stk. 1, nævnte organisationer, når de 
anvender forældreløse værker i 
overensstemmelse med stk. 1, fører 
fortegnelser over deres omhyggelige 
søgninger samt offentligt tilgængelige 
fortegnelser over deres brug af værkerne.
Disse fortegnelser udformes og 
iværksættes på en måde, der giver 
mulighed for at forbinde dem indbyrdes 
på paneuropæisk niveau.

Or. fr

Ændringsforslag 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 145
Alexandra Thein
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, 
stk. 1, nævnte organisationer kan anvende, 
forældreløse værker i overensstemmelse 
med stk. 1, forudsat at:

1) de i artikel 1, stk. 1, nævnte 
organisationer fører fortegnelser over 
deres omhyggelige søgninger
2) organisationerne fører offentligt 
tilgængelige fortegnelser over deres brug 
af forældreløse værker
3) navnet på rettighedshaveren til et 
forældreløst værk i de tilfælde, hvor 
vedkommende er identificeret, men ikke 
lokaliseret, anføres ved enhver brug af 
værket
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; dette vederlag skal være 
sammenligneligt med det, der betales til 
andre kendte og lokaliserede 
rettighedshavere til samme værk og for 
samme brug.
Rettighedshavere kan gøre krav på deres 
vederlag i henhold til dette nr. inden for et 
tidsrum, der fastsættes af medlemsstaten, 
men som ikke må være under fem år fra 
datoen for den handling, der giver 
anledning til kravet.

Or. en

Ændringsforslag 146
Jean-Marie Cavada
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at 
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

Or. fr

Ændringsforslag 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I tilfælde af at en rettighedshaver til et 
forældreløst værk er blevet identificeret, 
men ikke lokaliseret, anføres 
rettighedshaverens navn ved enhver brug 
af værket.

Or. en

Ændringsforslag 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Godkendelse af andre anvendelser af 
forældreløse værker
1. Medlemsstaterne kan godkende, at de 
organisationer, der er nævnt til i artikel 1, 
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stk. 1, anvender et forældreløst værk til 
andre formål end dem, der er nævnt i 
artikel 6, stk. 2, forudsat at:
1) organisationerne fører fortegnelser 
over deres omhyggelige søgninger
2) organisationerne fører offentligt 
tilgængelige fortegnelser over deres brug 
af forældreløse værker
3) navnet på rettighedshaveren til et 
forældreløst værk i de tilfælde, hvor 
vedkommende er identificeret, men ikke 
lokaliseret, anføres ved enhver brug af 
værket
(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
5) rettighedshavere kan gøre krav på 
deres vederlag i henhold til nr. 4) inden 
for et tidsrum, der fastsættes af 
medlemsstaten, men som dog er mindst 
fem år fra datoen for den handling, der 
giver anledning til kravet.
2. Medlemsstaterne bestemmer selv, 
hvilken fremgangsmåde de benytter ved 
godkendelse af brug af forældreløse 
værker i henhold til stk.1, og hvordan 
eventuelle indtægter, som der ikke gøres 
krav på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af stk. 1, nr. 5, skal 
anvendes.

Or. fr

Ændringsforslag 149
Luis de Grandes Pascual

Forslag til direktiv
Artikel 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Godkendelse af andre anvendelser af 
forældreløse værker
1. Medlemsstaterne kan godkende, at de 
organisationer, der er nævnt til i artikel 1, 
stk. 1, anvender et forældreløst værk til 
andre formål end dem, der er nævnt i 
artikel 6, stk. 2, forudsat at:
1) organisationerne fører fortegnelser 
over deres omhyggelige søgninger
2) organisationerne fører offentligt 
tilgængelige fortegnelser over deres brug 
af forældreløse værker
3) navnet på rettighedshaveren til et 
forældreløst værk i de tilfælde, hvor 
vedkommende er identificeret, men ikke 
lokaliseret, anføres ved enhver brug af 
værket
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
5) rettighedshavere kan gøre krav på 
deres vederlag i henhold til nr. 4) inden 
for et tidsrum, der fastsættes af 
medlemsstaten, men som dog er mindst 
fem år fra datoen for den handling, der 
giver anledning til kravet.
2. Medlemsstaterne bestemmer selv, 
hvilken fremgangsmåde de benytter ved 
godkendelse af brug af forældreløse 
værker i henhold til stk.1, og hvordan 
eventuelle indtægter, som der ikke gøres 
krav på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af stk. 1, nr. 5, skal 
anvendes.

Or. es
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Ændringsforslag 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) navnet på rettighedshaveren til et 
forældreløst værk i de tilfælde, hvor 
vedkommende er identificeret, men ikke 
lokaliseret, anføres ved enhver brug af 
værket

3) navnet på rettighedshaveren til et 
forældreløst værk eller en lydoptagelse i de 
tilfælde, hvor vedkommende er 
identificeret, men ikke lokaliseret, anføres 
ved enhver brug af værket eller 
lydoptagelsen
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Or. en

Ændringsforslag 153
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) De i artikel 1, stk. 1, nævnte 
organisationer kan markedsføre de 
forældreløse værker på en rimelig måde 
og i god tro indtil den dag, hvor 
rettighedshaver gør krav på værket og 
bringer dets status som forældreløst værk 
til ophør i overensstemmelse med artikel 
5. Indtil denne dag modtager 
rettighedshaver ikke vederlag, og
ophavsretlovgivningen finder ikke 
anvendelse. 

Or. en

Ændringsforslag 154
Toine Manders

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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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 vederlag for de i artikel 
1, stk. 1, nævnte organisationers brug af 
værket i henhold til faste takster, der 
fastsættes af medlemsstaterne

Or. en

Begrundelse

Hele formålet med det foreliggende direktiv er at skabe retssikkerhed for de biblioteker, 
museer og radio- og fjernsynsforetagender, som er målgruppe for dette direktiv. Hvis en 
rettighedshaver, der melder sig, har ret til uspecificeret vederlag, forsvinder retssikkerheden, 
og artikel 7 i direktivet bliver meningsløs.

Ændringsforslag 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 vederlag for de i artikel 
1, stk. 1, nævnte organisationers brug af 
værket eller lydoptagelsen

Or. en

Ændringsforslag 157
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) rettighedshavere kan gøre krav på deres 
vederlag i henhold til nr. 4) inden for et 
tidsrum på fem år fra datoen for den 
handling, der giver anledning til kravet

Or. en

Begrundelse

For at sikre harmonisering bør direktivet angive en fast tidsgrænse i stedet for at overlade det 
til medlemsstaterne at fastsætte den.

Ændringsforslag 159
Jean-Marie Cavada

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) rettighedshavere kan gøre krav på deres 
vederlag i henhold til nr. 4) inden for et 

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

tidsrum, der fastsættes af medlemsstaten, 
men som dog er mindst fem år fra datoen 
for den udnyttelse af værket, der giver 
anledning til kravet.

Or. fr

Ændringsforslag 160
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne bestemmer selv, 
hvilken fremgangsmåde de benytter ved 
godkendelse af brug af forældreløse værker 
i henhold til stk.1, og hvordan eventuelle 
indtægter, som der ikke gøres krav på 
inden udløbet af det tidsrum, der fastsættes 
i medfør af stk. 1, nr. 5, skal anvendes.

2. Medlemsstaterne bestemmer selv, 
hvilken fremgangsmåde de benytter ved 
godkendelse af brug af forældreløse værker 
i henhold til stk.1. Medlemsstaterne 
bestemmer ligeledes selv, hvordan 
eventuelle indtægter, som der ikke gøres 
krav på inden udløbet af det tidsrum, der 
fastsættes i medfør af stk. 1, nr. 5, skal 
anvendes. Disse indtægter bør imidlertid 
fortrinsvis øremærkes til restaurering og 
digitalisering af værker og til 
foranstaltninger til fremme af den 
kreative proces.

Or. fr

Ændringsforslag 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fortsat anvendelse af andre retsforskrifter Overholdelse af andre retsforskrifter

Or. fr
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Ændringsforslag 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ordninger for 
massedigitalisering af værker såsom 
ordninger for værker, der ikke kan 
handles.

Or. fr

Ændringsforslag 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv berører ikke 
bestemmelserne om forvaltning af 
rettigheder over værker og andre 
beskyttede frembringelser, navnlig 
kollektive licensordninger, retlige 
formodninger om repræsentation eller 
overførsel, obligatorisk kollektiv 
forvaltning eller kombinationer af disse, 
uanset om sådanne værker eller 
beskyttede frembringelser er forældreløse 
værker i henhold til artikel 2, i 
overensstemmelse med EU-retten og de 
internationale traktater om ophavsret og 
beslægtede rettigheder. I tilfælde hvor 
sådanne bestemmelser findes eller 
indføres, skal hver af de øvrige 
medlemsstater sikre, at modtagerne, der 
nævnes i artikel 1, stk. 1, er juridisk 
beskyttet i forhold til deres benyttelse af 
værker eller andre beskyttede 
frembringelser, som er genstand for en 
licens eller tilladelse i overensstemmelse 
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med disse bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Der findes hverken en bestemmelse om en mulig løsning for forældreløse værker via en form 
for kollektiv licens eller nogen ansporing for medlemsstaterne til at indføre sådan en form for 
løsning, selv om ordninger af denne art i en række medlemsstater har vist sig at være 
hensigtsmæssige for både forældreløse værker og radio- og fjernsynsforetagenders arkiver. 
Selv om det af præamblen fremgår, at ”Forslaget skaber også klarhed over vilkårene for 
anvendelse af udvidede kollektive licenser på værker, der kan være forældreløse”, undlader 
selve forslaget at give nogen mulighed for denne form for licensordninger, hvis en 
medlemsstat skulle foretrække den fremgangsmåde. Dette spørgsmål er for vigtigt til kun at 
blive behandlet i en betragtning. Hvis denne fremgangsmåde anvendes eller vil blive anvendt, 
skal direktivet skabe den nødvendige retssikkerhed for de grænseoverskridende virkninger.

Ændringsforslag 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Forvaltning af rettigheder

Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ordninger om 
forvaltning af rettigheder såsom udvidede 
kollektive licenser.

Or. fr

Ændringsforslag 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestemmelserne i dette direktiv gælder 1. Bestemmelserne i dette direktiv gælder 
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for alle værker som omhandlet i artikel 1, 
der den [gennemførelsesdatoen] er 
beskyttet af medlemsstaternes lovgivning 
om ophavsret.

for alle værker eller lydoptagelser som 
omhandlet i artikel 1, der den 
[gennemførelsesdatoen] er beskyttet af 
medlemsstaternes lovgivning om 
ophavsret.

Or. en

Ændringsforslag 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen følger løbende udviklingen, 
for så vidt angår kilder til information om 
rettigheder, og forelægger senest et år efter 
direktivets ikrafttræden og derefter en gang 
om året en rapport om, hvorvidt direktivets 
anvendelsesområde bør udvides til at 
omfatte andre modtagere end de i artikel 
1, stk. 1, nævnte og yderligere værker eller 
andre beskyttede frembringelser, særlig 
fotografier og andre billeder, der udgør 
selvstændige værker, samt ikke-
offentliggjorte værker af enhver slags, 
som er skabt i Europa.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med andre modtagere end museer, biblioteker osv., hvis forældreløse 
værker skal være tilgængelige for f.eks. producenter af dokumentarfilm, som ønsker at 
inddrage historiske filmsekvenser eller generelt for alle iværksættere i kultursektoren, som 
måtte ønske at anvende Europas fælles kulturarv i nye værker. Ikke-offentliggjorte værker er 
af stor kulturel betydning, fordi mange af værkerne i museers og bibliotekers samlinger hører 
ind under denne kategori. Det foreliggende direktiv er et udgangspunkt for behandling af 
spørgsmålet om forældreløse værker, men det er langt fra en fuldstændig løsning.

Ændringsforslag 167
Rolandas Paksas
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen ajourfører regelmæssigt 
(mindst hvert andet år) den i artikel 1, stk. 
1, nævnte liste over organer, som er 
ansvarlige for at forvalte forældreløse 
værker.

Or. lt

Ændringsforslag 168
Sajjad Karim

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgiversammenslutningen i det 
pågældende land og forfatter- og 
journalistsammenslutningerne

a) forlagene og udgiversammenslutningen 
i det pågældende land og forfatter- og 
journalistsammenslutningerne

Or. en

Ændringsforslag 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) information om medvirkende og andre 
oplysninger, der er anført på værkets 
emballage

Or. en
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Ændringsforslag 170
Piotr Borys, Marielle Gallo

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 5 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) databaser/medlemslister for alle 
relevante foreninger eller institutioner, 
der repræsenterer den relevante kategori 
af rettighedshavere.

Or. en


