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Ändringsförslag 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Närstående rättigheter måste omfattas om det alls ska finnas någon mening med direktivet. Se 
artikel 2.

Ändringsförslag 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Upphovsmäns ensamrättigheter att 
mångfaldiga sina verk och att göra dem 
tillgängliga för allmänheten, 
harmoniserade i enlighet med 

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

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 
om harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
rättsinnehavarens samtycke krävs innan 
ett verk digitaliseras och görs tillgängligt 
för allmänheten.

Or. en

Motivering

Ordet ”upphovsman” användes två gånger i detta stycke i kommissionens text. Det bör i hela 
direktivet ersättas med ”rättsinnehavare”.

Ändringsförslag 53
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 54
Luigi Berlinguer
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Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Upphovsmäns ensamrättigheter att 
mångfaldiga sina verk och att göra dem 
tillgängliga för allmänheten, 
harmoniserade i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället, innebär att 
upphovsmannens samtycke krävs innan ett 
verk digitaliseras och görs tillgängligt för 
allmänheten. Detta gäller särskilda fall av 
mångfaldigande – utan direkt eller 
indirekt ekonomisk eller kommersiell 
vinning – inom bibliotek, 
utbildningsinstitutioner eller museer som 
är tillgängliga för allmänheten eller inom 
arkiv, i enlighet med artikel 5.2 c i 
direktiv 2001/29/EG.

Or. en

Ändringsförslag 55
Luis de Grandes Pascual

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2001/29/EG och 
bör endast avse viss tillåten användning 
av anonyma verk. Direktivet bör inte 
införa några nya undantag från eller 
begränsningar av upphovsrätten och 
närstående rättigheter.

Or. es
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Motivering

Direktivet avser inte att ändra direktiv 2001/29/EG, utan att behandla en specifik fråga, 
nämligen tillåten användning av anonyma verk i EU.

Ändringsförslag 56
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) För detta direktivs syften bör 
ljudinspelningar, filmverk och 
audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV anses 
omfatta verk som beställts av sådana 
organisationer för organisationernas 
utnyttjande.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 58
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) I detta direktiv bör filmverk, audioverk 
och audiovisuella verk i arkiv tillhörande 
organisationer för radio och TV anses 
omfatta verk som beställts av sådana 
organisationer för organisationernas 
utnyttjande.

Or. fr

Ändringsförslag 59
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Genom att skapa stora bibliotek som 
är tillgängliga via internet underlättas 
elektroniska verktyg för efterforskning och 
upptäckt som leder till nya källor som kan 
upptäckas av forskare och akademiker som 
i annat fall skulle vara tvungna att nöja sig 

(10) Genom att skapa stora bibliotek som 
är tillgängliga via internet underlättas 
elektroniska verktyg för efterforskning och 
upptäckt som leder till nya källor som kan 
upptäckas av forskare och akademiker som 
i annat fall skulle vara tvungna att nöja sig 
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med mer traditionella och analoga 
efterforskningsmetoder.

med mer traditionella och analoga 
efterforskningsmetoder. Dessutom bör 
man på lämpligt sätt använda 
datormolnteknik i syfte att skapa en 
Europaomfattande databas som är 
heltäckande och lättillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Enligt principen om internationell 
hövlighet bör detta direktiv endast gälla 
verk som först publicerats eller sänts i en 
medlemsstat.

(11) Med hänsyn till principen om 
internationell hövlighet bör detta direktiv 
endast gälla verk som först publicerats, 
visats eller sänts på en medlemsstats 
territorium.

Or. en

Motivering

I regel är det så att filmverk först ”visas” på biografer och inte ”sänds”.

Ändringsförslag 61
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Enligt principen om internationell 
hövlighet bör detta direktiv endast gälla 
verk som först publicerats eller sänts i en 
medlemsstat.

(11) Med hänsyn till principen om 
internationell hövlighet bör detta direktiv 
endast gälla verk som har sitt ursprung på 
en medlemsstats territorium.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 63
Alexandra Thein

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa en hög skyddsnivå 
för upphovsrätten i unionen är en 
harmoniserad metod för sådan omsorgsfull 
efterforskning lämplig. En omsorgsfull 
efterforskning bör inbegripa offentligt 
tillgängliga databaser som tillhandahåller 
information om ett verks upphovsrättsliga 
status. För att undvika duplicering av dyr 
digitalisering bör medlemsstaterna 
dessutom se till att de organisationer som 
avses i detta direktiv när de använder
anonyma verk registrerar detta i en 

(13) För att säkerställa en hög skyddsnivå 
för upphovsrätten i unionen är en 
harmoniserad metod för sådan omsorgsfull 
efterforskning lämplig. En omsorgsfull 
efterforskning bör inbegripa offentligt 
tillgängliga databaser som tillhandahåller 
information om ett verks upphovsrättsliga 
status. För att undvika dubbelarbete bör 
en omsorgsfull efterforskning utföras 
endast i den medlemsstat där verket först 
publicerades eller sändes. För att undvika 
duplicering av dyr digitalisering och för att 
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allmänt tillgänglig databas. I möjligaste 
mån bör allmänt tillgängliga databaser med 
sökresultat och användningar av anonyma 
verk utformas och konstrueras så att de kan 
samköras på EU-nivå och kan konsulteras 
genom en enda kontaktpunkt.

kontrollera om ett verks status som 
anonymt har fastställts i en annan 
medlemsstat bör medlemsstaterna 
dessutom se till att resultaten av de 
omsorgsfulla efterforskningar som utförs 
inom deras territorier samt de i detta 
direktiv avsedda organisationernas
användning av anonyma verk registreras i 
en offentligt tillgänglig databas. I 
möjligaste mån bör offentligt tillgängliga 
databaser – kostnadsfria för användarna –
med sökresultat och användningar av 
anonyma verk utformas och konstrueras så 
att de blir driftskompatibla och kan 
samköras på EU-nivå och kan konsulteras 
genom en enda kontaktpunkt.

Or. de

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att slå samman skälen 13 och 15 för att öka textens 
koherens.

Ändringsförslag 64
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Internetbaserad tillgång till 
kulturellt innehåll och digitalt bevarande 
når i många fall inte sin fulla potential, 
bland annat på grund av otillräckliga 
resurser i medlemsstaterna och 
samkörning av databaser som inte är 
kompatibla. För detta direktivs syften bör 
medlemsstaterna uppmanas att överväga 
en standardisering på EU-nivå vad avser 
digitaliseringen av verk i syfte att 
förbättra den centrala registreringen, 
tillgängligheten och driftskompatibiliteten 
avseende deras offentliga databaser.
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Or. en

Ändringsförslag 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 66
Alexandra Thein

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 67
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) För att undvika dubbelarbete bör en 
omsorgsfull efterforskning utföras i ärligt 
uppsåt och endast i den medlemsstat där 
verket först publicerades eller sändes. I 
vissa fall, t.ex. vid samproduktion av ett 
audiovisuellt verk, bör en omsorgsfull 
efterforskning som genomförs i ärligt 
uppsåt innebära att efterforskningen görs 
även i andra medlemsstater än den där 
verket först publicerades eller sändes. För 
att andra medlemsstater ska kunna 
kontrollera om ett verks status som 
anonymt har fastställts i en annan 
medlemsstat bör medlemsstaterna se till att 
resultaten av de omsorgsfulla 
efterforskningar som utförs inom deras 
territorier registreras i en offentligt 
tillgänglig databas.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Rättsinnehavare bör ha möjlighet att 
för egen del avsluta sina verks status som 
anonyma om de träder fram för att göra 
anspråk på sina verk.

Or. en

Motivering

Om det finns flera rättsinnehavare bör varje rättsinnehavare ha kontroll över sina egna 
rättigheter, vilket innebär att varje rättsinnehavare måste behandlas individuellt vad gäller 
hans eller hennes rättigheter.
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Ändringsförslag 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Om ett verk felaktigt har betraktats 
som anonymt till följd av en 
efterforskning som inte har varit 
omsorgsfull och rimlig eller inte 
genomförts i ärligt uppsåt bör 
medlemsstaterna föreskriva att 
användaren bär ansvaret för 
upphovsrättsintrång i enlighet med 
tillämpliga nationella bestämmelser och 
unionslagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) För att främja lärande och kultur bör 
medlemsstaterna tillåta bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museer som är 
tillgängliga för allmänheten samt arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst att mångfaldiga 
anonyma verk och göra dem tillgängliga 
för allmänheten. En förutsättning för detta 
bör vara att denna användning uppfyller 
deras uppdrag i allmänhetens intresse, 
särskilt bevarande, restaurering och 
tillhandahållande av tillgång till verk som 
ingår i deras samlingar för kultur- och 
utbildningsändamål. Institutioner för 
filmarvet bör inom tillämpningsområdet 
för detta direktiv omfatta organisationer 
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som medlemsstaterna utsett för att samla 
in, katalogisera, bevara och restaurera 
filmer som ingår i deras kulturarv.

som medlemsstaterna utsett för att samla 
in, katalogisera, bevara och restaurera 
filmer som ingår i deras kulturarv. I detta 
direktiv bör organisationer för radio och 
TV i allmänhetens tjänst avse 
organisationer för radio och TV som har 
ett public service-uppdrag enligt den 
definition och organisation som tillämpas 
i varje enskild medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att främja lärande och kultur bör 
medlemsstaterna tillåta bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museum och arkiv
som är tillgängliga för allmänheten, samt 
filmarkiv, institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV i 
allmänhetens tjänst att mångfaldiga 
anonyma verk och göra dem tillgängliga 
för allmänheten. En förutsättning för 
dettabörvara att denna användning 
uppfyller deras uppdrag i allmänhetens 
intresse, särskilt bevarande, restaurering
och tillhandahållande av tillgång till verk 
som ingår i deras samlingar för kultur-
och utbildningsändamål. Institutioner för 
filmarvet bör inom tillämpningsområdet 
för detta direktiv omfatta organisationer 
som medlemsstaterna utsett för att samla 
in, katalogisera, bevara och restaurera 
filmer som ingår i deras kulturarv.

(17) För att främja lärande och kultur bör 
medlemsstaterna tillåta bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museer som är 
tillgängliga för allmänheten, samt arkiv, 
institutioner för filmarvet och 
organisationer för radio och TV att 
mångfaldiga anonyma verk och överföra 
dem till och göra dem tillgängliga för 
allmänheten i enlighet med vad som avses 
i direktiv 2001/29/EG. En förutsättning för 
detta bör vara att denna användning 
uppfyller deras uppdrag i allmänhetens 
intresse och garanterar tillgång till verken 
för kultur- och utbildningsändamål. 
Institutioner för filmarvet bör inom 
tillämpningsområdet för detta direktiv 
omfatta organisationer som 
medlemsstaterna utsett för att samla in, 
katalogisera, bevara och restaurera filmer 
som ingår i deras kulturarv.

Or. en

Motivering

Angående frasen ”överföra till”: se motiveringen till artikel 6.1.(c).
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Ändringsförslag 74
Luigi Berlinguer

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 75
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Detta direktiv bör inte påverka 
möjligheten för medlemsstaterna att i 
överensstämmelse med EU:s upphovsrätt 
och internationella fördrag behålla, 
vidareutveckla eller införa bestämmelser 
när det gäller förvaltning av rättigheter, 
t.ex. utvidgade kollektiva licenser.

Or. de

Motivering

Det bör även i fortsättningen vara möjligt för medlemsstaterna att behålla eller eventuellt 
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vidareutveckla befintliga system, t.ex. systemet med utvidgade kollektiva licenser, respektive 
införa sådana system.

Ändringsförslag 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Detta direktiv bör inte påverka 
bestämmelser i medlemsstaterna när det
gäller förvaltning av rättigheter, 
t.ex. utvidgade kollektiva licenser. Det bör 
inte heller påverka medlemsstaternas 
bestämmelser om digitalisering av verk i 
stor skala, exempelvis rörande 
otillgängliga verk.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Denna ändring följer av det nya stycket i artikel 8 och klargör att det är upp till 



AM\882180SV.doc 19/64 PE475.839v01-00

SV

medlemsstaterna att hitta en lösning för arkiven vid organisationer för radio och TV genom 
andra bestämmelser, såsom ”utvidgade kollektiva licenser” eller på annat sätt, eftersom 
många medlemsstater redan har gjort detta eller kan komma att göra det inom en snar 
framtid.

Ändringsförslag 78
Luigi Berlinguer

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Detta direktiv bör uppmuntra
bestämmelser i medlemsstaterna när det 
gäller förvaltning av rättigheter på 
grundval av obligatoriska licenser eller
utvidgade kollektiva licenser.

Or. en

Ändringsförslag 79
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 80
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 82
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att man ska kunna underlätta omsorgsfulla efterforskningar till låga kostnader krävs det 
att informationssystem införs. När dessa är på plats och har finansierats kommer 
medlemsstaterna fortfarande att vara tvungna att hantera frågan om vad de bör göra med 
intäkter som tagits in men som ingen gjort anspråk på. Enligt artikel 7.5 kan medlemsstaterna 
fritt bestämma om användningen i detta avseende, men vi kan ändå uppmuntra dem att 
använda pengarna för ändamål som inte strider mot syftet med detta direktiv.
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Ändringsförslag 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Detta direktiv gäller viss användning av 
anonyma verk som görs av bibliotek, 
utbildningsinstitutioner eller museer som är 
tillgängliga för allmänheten samt arkiv, 
institutioner för filmarvet, utgivare av de 
verk som avses i punkt 2 led 1 och 
organisationer för radio och TV.

Or. de

Motivering

Det är inte motiverat att göra skillnad mellan ett verk som ingår exempelvis i ett biblioteks 
arkiv och samma verk när det ingår i utgivarens arkiv.

Ändringsförslag 86
Luigi Berlinguer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Detta direktiv är tillämpligt på de i 
punkt 1 avsedda organisationernas 
användning av anonyma verk som ingår i 
organisationernas egna arkiv, först 
publicerats eller sänts i en medlemsstat och 
tillhör någon av följande kategorier:

Or. de

Motivering

Artikel 1 gör det möjligt för de användare som avses i artikel 1.1 att digitalisera även de 
andra användarnas arkiv och samlingar. De avsedda användargrupperna bör dock bara ha 
rätt att digitalisera sina egna arkiv och samlingar. Detta framgår inte tillräckligt tydligt av 
artikel 1 i dess nuvarande lydelse, varför ett förtydligande bör göras i detta sammanhang.

Ändringsförslag 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Detta direktiv är tillämpligt på 
upphovsrättsligt skyddade verk som ingår 
i samlingarna vid de i artikel 1.1 avsedda 
organisationerna och som tillhör någon av 
följande kategorier:

Or. en

Motivering

Kravet på publicering i en medlemsstat har flyttats ner till leden i denna punkt.
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Ändringsförslag 89
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Detta direktiv är tillämpligt på verk som
är skyddade av upphovsrätt och 
närstående rättigheter, ingår i 
samlingarna vid de organisationer som 
avses i artikel 1.1, ursprungligen kommer 
från eller först publicerats eller sänts på en 
medlemsstats territorium och tillhör någon 
av följande kategorier.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Detta direktiv är tillämpligt på 
upphovsrättsligt skyddade verk som ingår 
i samlingarna vid de i artikel 1.1 avsedda 
organisationerna, har sitt ursprung eller 
först publicerats eller sänts på en 
medlemsstats territorium och tillhör någon 
av följande kategorier:

Or. en

Ändringsförslag 91
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Verk som publicerats i form av böcker, 
tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 
skrifter, och som ingår i samlingarna vid 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museer
eller arkiv som är tillgängliga för 
allmänheten.

1) Verk i form av böcker, tidskrifter, 
tidningar, magasin eller andra skrifter och
tryckt material som först publicerats, 
visats eller sänts på en medlemsstats 
territorium minst fem år tidigare.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Verk som publicerats i form av böcker, 
tidskrifter, tidningar, magasin eller andra 
skrifter, och som ingår i samlingarna vid 
bibliotek, utbildningsinstitutioner, museum
eller arkiv som är tillgängliga för 
allmänheten.

1) Publicerade verk och ljudinspelningar 
som ingår i samlingarna vid bibliotek, 
utbildningsinstitutioner, museer eller arkiv 
som är tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Filmverk eller audiovisuella verk som 
ingår i samlingarna vid institutioner för 
filmarvet.

2) Ljudinspelningar, filmverk eller 
audiovisuella verk som först publicerats, 
visats eller sänts på en medlemsstats 
territorium minst fem år tidigare.

Or. en

Motivering

Minimiperiod efter publiceringen: se ändringsförslaget till artikel 1.2 1. 
”Ljudinspelningar”: se ändringsförslaget till skäl 9.

Ändringsförslag 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

som ingår i deras arkiv.

Or. de

Motivering

Det går inte att utesluta en tillkomst av anonyma verk även efter den 31 december 2002.

Ändringsförslag 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 1.2 3 blir överflödig till följd av föredragandens ändringsförslag till artikel 1.2 2, 
eftersom alla verk som omfattas av artikel 1.2 3 per automatik även skulle omfattas av 
artikel 1.2 2.

Ändringsförslag 97
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3) Verk som ingår i eller utgör en del av 
ett audioverk eller audiovisuellt verk som 
först har producerats och sänts i en 
medlemsstat av en organisation för radio 
och TV i allmänhetens tjänst före den 
31 december 2002 och som ingår i 
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organisationens arkiv.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Luigi Berlinguer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Verk som utgör en integrerad eller 
inbäddad del av de verk som avses i 
artikel 1.2.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet måste omfatta inte bara verk utan även andra skyddade material 
eftersom direktivet annars inte skulle få någon meningsfull verkan för de berörda 
organisationerna för radio och TV i egenskap av gynnade parter.

Ändringsförslag 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Ett upphovsrättsligt skyddat verk ska 
anses vara ett anonymt verk om en eller 
flera rättsinnehavare eller innehavare av 
närstående rättigheter inte har identifierats 
eller, om de har identifierats, inte har 
lokaliserats efter att en omsorgsfull 
efterforskning efter rättsinnehavaren har 
utförts och registrerats enligt artikel 3.

Or. en

Motivering

Närstående rättigheter måste tas med eftersom direktivet annars inte skulle få någon 
meningsfull verkan för de berörda organisationerna för radio och TV i egenskap av gynnade 
parter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 102
Toine Manders
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett verk har mer än en 
rättsinnehavare och en av dessa har 
identifierats och lokaliserats ska verket inte
anses vara ett anonymt verk.

2. Om ett verk har mer än en 
rättsinnehavare och minst en av dessa 
varken har identifierats eller lokaliserats 
ska verket anses vara ett anonymt verk.
Rättigheterna för kända eller 
identifierade rättsinnehavare ska inte 
påverkas.

Or. de

Motivering

Kommissionens ursprungliga ordalydelse skulle leda till att flertalet verk (särskilt på det 
audiovisuella området) inte kan göras tillgängliga. Mot bakgrund av detta måste man utvidga 
definitionen och samtidigt klargöra att rättigheterna för identifierade rättsinnehavare inte 
påverkas.

Ändringsförslag 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett verk har mer än en 
rättsinnehavare och en av dessa har 
identifierats och lokaliserats ska verket inte 
anses vara ett anonymt verk.

2. Om ett verk har mer än en 
rättsinnehavare eller innehavare av 
närstående rättigheter och en av dessa har 
identifierats och lokaliserats påverkar detta 
direktiv inte rätten för övriga 
rättsinnehavare eller innehavare av 
närstående rättigheter.

Or. en

Motivering

Närstående rättigheter måste tas med. Direktivet bör inte påverka rätten för kända 
rättsinnehavare och kända innehavare av närstående rättigheter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett verk har mer än en 
rättsinnehavare och en av dessa har 
identifierats och lokaliserats ska verket inte 
anses vara ett anonymt verk.

2. Om ett verk eller en ljudinspelning har 
mer än en rättsinnehavare och en av dessa 
har identifierats och lokaliserats ska verket 
inte anses vara anonymt.

Or. en

Ändringsförslag 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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”. 
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Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use. 

Ändringsförslag 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 109
Luigi Berlinguer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 110
Alexandra Thein
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 111
Alexandra Thein

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om det är känt att det filmverk eller 
audiovisuella verk som en omsorgsfull 
efterforskning i ärligt uppsåt gäller är en 
samproduktion, måste efterforskningen 
genomföras i var och en av de 
medlemsstater där samproduktionen 
gjordes.

Or. en

Ändringsförslag 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska i samråd med 
rättsinnehavare och användare fastställa 

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

fastställa vilka källor som är lämpliga för 
varje kategori av verk och inkludera de 
källor som anges i bilagan.

Or. fr

Ändringsförslag 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Varje medlemsstat ska i samråd med 
rättsinnehavare och användare fastställa 
vilka källor som är lämpliga som offentligt 
tillgängliga databaser för varje kategori av 
verk eller andra skyddade material, och de 
källor som anges i bilagan kan inkluderas.

Or. en

Motivering

Offentligt tillgängliga databaser: De nämns i skäl 13 i kommissionens förslag. För 
tydlighetens skull bör de således nämnas även i artikeln. Ordet ”kan”: Eftersom varje enskild 
medlemsstat i slutändan ska fastställa de lämpliga källorna, i samråd med de berörda 
parterna, kan medlemsstaterna besluta att lägga till ytterligare källor eller stryka dem som 
inte är relevanta i landet i fråga (t.ex. pliktleveranser).

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 115
Luigi Berlinguer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Varje medlemsstat ska i samråd med 
rättsinnehavare och användare fastställa 
vilka källor som är lämpliga för varje 
kategori av verk och inkludera de källor 
som anges i bilagan, förutsatt att dessa 
källor är offentligt tillgängliga på 
internet.

Or. en

Ändringsförslag 116
Alexandra Thein

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Källorna enligt de riktlinjer om 
vederbörlig omsorgsfullhet (”Due 
Diligence Guidelines”) som man hänvisar 
till i punkt 1 i samförståndsavtalet om 
riktlinjer för omsorgsfulla 
efterforskningar i samband med anonyma 
verk (”Memorandum of Understanding 
on Diligent Search Guidelines for Orphan 
Works”) ska också inkluderas.

Or. de

Motivering

Detta samförståndsavtal, som offentliggjordes den 4 juni 2008, undertecknades av bibliotek, 
arkiv och rättsinnehavare under överinseende av Europeiska kommissionen. Avtalet 
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innehåller en harmoniserad förteckning över tillförlitliga källor.

Ändringsförslag 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
utföras endast på den medlemsstats 
territorium där verket först publicerades 
eller sändes. Om det finns tecken som 
tyder på att rättsinnehavare från andra 
medlemsstater har medverkat i verkets 
tillkomst ska den omsorgsfulla 
efterforskningen anses vara slutförd först 
när den utförts även på dessa 
medlemsstaters territorier.

Or. de

Motivering

Samproduktioner som rättsinnehavare från olika medlemsstater medverkar i är vanligt 
förekommande. Dessutom kan det vara så att ett verk först sändes i en viss medlemsstat även 
om det producerades i andra medlemsstater. Om man under den omsorgsfulla 
efterforskningen i en medlemsstat ser kopplingar till en annan medlemsstat måste 
efterforskningen därför utvidgas så att den kommer att omfatta områden utanför den 
medlemsstat där verket först publicerades/sändes.

Ändringsförslag 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
utföras endast i den medlemsstat på vars 
territorium verket först publicerades,
visades eller sändes. Efterforskningen ska 
genomföras i ärligt uppsåt och i rimlig 
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omfattning före användningen av verket.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen i förslaget till betänkande plus ordet ”visades” för att filmverk ska omfattas.

Ändringsförslag 119
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. En omsorgsfull efterforskning måste 
utföras endast i den medlemsstat på vars 
territorium verket först publicerades eller 
sändes. Efterforskningen ska genomföras 
i ärligt uppsåt och i rimlig omfattning för 
varje använt verk.

Or. fr

Ändringsförslag 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vissa fall ska en omsorgsfull 
efterforskning i ärligt uppsåt innebära att 
efterforskningen görs även i andra 
medlemsstater än den där verket först 
publicerades eller sändes.

Or. fr
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Ändringsförslag 121
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om ett verk inte har publicerats eller 
sänts, eller om det inte är möjligt att 
fastställa i vilken medlemsstat verket först 
publicerades eller sändes, ska en 
omsorgsfull efterforskning utföras i 
verkets ursprungsland eller i det land som 
har starkast koppling till verket. 
Ytterligare information i andra länder ska 
konsulteras, om så krävs.

Or. en

Ändringsförslag 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att resultaten 
av de omsorgsfulla efterforskningar som 
utförs inom deras territorier registreras i en 
offentligt tillgänglig databas.
Medlemsstaternas databaser ska utformas 
och konstrueras så att de kan samköras 
på EU-nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 123
Alexandra Thein

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

4a. Behöriga rättighetsförvaltande 
organisationer ska agera för de 
rättsinnehavare som inte ens efter en 
omsorgsfull efterforskning kan 
lokaliseras.

Or. de

Ändringsförslag 124
Luis de Grandes Pascual

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om det filmverk eller audiovisuella 
verk som är föremål för en omsorgsfull 
efterforskning i ärligt uppsåt är en 
samproduktion ska den omsorgsfulla 
efterforskningen i ärligt uppsåt göras i 
samtliga medlemsstater som berörs av 
samproduktionen.

Or. es

Motivering

Många filmverk och audiovisuella verk är samproduktioner. Om de omsorgsfulla 
efterforskningarna i ärligt uppsåt endast behöver göras i den medlemsstat där verket först 
publicerades eller sändes skulle detta i många fall kunna leda till slutsatsen att den 
audiovisuella samproduktionen är ett anonymt verk, samtidigt som de uppgifter som behövs 
för att verkligen fastställa huruvida verket är anonymt skulle kunna hittas i de andra 
medlemsstater som berörs av samproduktionen. Därför måste en omsorgsfull efterforskning i 
ärligt uppsåt omfatta samtliga medlemsstater som berörs av samproduktionen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 126
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Ändringsförslag 127
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv påverkar inte befintliga 
eller framtida bestämmelser i 
medlemsstaterna när det gäller 
förvaltning av rättigheter, t.ex. utvidgade 
kollektiva licenser eller krav på tillstånd.

Or. en
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Ändringsförslag 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Förslag till direktiv
Artikel 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om ett verk som anses vara anonymt bara 
har en rättsinnehavare ska
medlemsstaterna se till att den 
rättsinnehavaren har möjlighet att när som 
helst avsluta verkets status som anonymt; 
om ett verk som anses vara anonymt har 
mer än en rättsinnehavare ska det vara 
möjligt att avsluta verkets status som
anonymt endast om alla rättsinnehavare 
har identifierats och lokaliserats i enlighet 
med artikel 2.2.

Or. de

Motivering

Förtydligande med hänsyn till artikel 2.2 (fall med flera rättsinnehavare).

Ändringsförslag 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska se till att en 
innehavare av rätten till ett verk som anses 
vara anonymt har möjlighet att när som 
helst för egen del avsluta verkets status 
som anonymt genom att på lämpligt sätt 
ge sig till känna.

Or. en

Motivering

Om det finns flera rättsinnehavare bör varje rättsinnehavare ha kontroll över sina egna 
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rättigheter och behandlas individuellt vad gäller hans eller hennes rättigheter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 131
Alexandra Thein

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska se till att en 
innehavare av rätten till ett verk som anses 
vara anonymt har reell möjlighet att när 
som helst avsluta verkets status som 
anonymt genom ett snabbt och enhetligt 
förfarande till låga kostnader.

Or. de

Ändringsförslag 132
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska se till att en 
innehavare av rätten till ett verk som anses 
vara anonymt har en reell möjlighet att när 
som helst avsluta verkets status som 
anonymt genom ett snabbt, enhetligt och 
kostnadseffektivt förfarande i den 
medlemsstat som han eller hon väljer.

Or. en

Ändringsförslag 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avslutande av ett verks status som 
anonymt med hänsyn till en 
rättsinnehavare som ger sig till känna får 
inte medföra ifrågasättande av avtal som 
tidigare ingåtts om användning i enlighet 
med detta direktiv av det verk som tidigare 
var anonymt vad avser samma 
rättsinnehavare.

Or. en

Motivering

En tydlig bestämmelse behövs för att man ska kunna garantera de avtal som ingåtts om
användning av produktioner som innehåller ett eller flera anonyma verk. Särskilt när det 
gäller produktioner som ska sändas ingås avtalen långt innan materialet faktiskt kommer att 
sändas, vilket innebär att alla berörda parter (däribland programredaktörer, annonsörer 
etc.) är i behov av klarhet om rättsläget.

Ändringsförslag 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
organisationer som avses i artikel 1.1 får 
använda ett anonymt verk på följande sätt:

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
organisationer som avses i artikel 1.1 får 
använda ett anonymt verk eller en 
ljudinspelning på följande sätt:

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genom att göra det anonyma verket 
tillgängligt i den mening som avses i 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EG.

a) Genom att tillgängliggöra det anonyma 
verket eller ljudinspelningen i den mening 
som avses i artikel 3 i direktiv 2001/29/EG.

Or. en

Ändringsförslag 136
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genom att göra det anonyma verket 
tillgängligt i den mening som avses i 
artikel 3 i direktiv 2001/29/EG.

a) Genom att vidarebefordra det anonyma 
verket och göra det tillgängligt för 
allmänheten så att var och en kan få 
tillgång till verket när som helst och var 
som helst.

Or. fr



AM\882180SV.doc 47/64 PE475.839v01-00

SV

Ändringsförslag 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Genom att överföra det anonyma 
verket till allmänheten och även göra det 
tillgängligt för allmänheten – på 
elektronisk eller icke-elektronisk väg – på 
ett sådant sätt att alla kan få tillgång till 
det från en plats och vid en tidpunkt som
de själva väljer.

Or. en

Motivering

Den tillåtna användningen enligt förslagets nuvarande ordalydelse är begränsad till 
användning på begäran. Följaktligen skulle nämnda lydelse inte omfatta återutsändningar 
(eller samsändning av sådana återutsändningar) av verk ur arkiven vid organisationer för 
radio och TV. Dessutom är användning på begäran enligt artikel 6.2 generellt begränsad till 
att för användarnas del omfatta vissa användningar inom ”uppdrag i allmänhetens tjänst”. 
Detta skulle på ett onödigt sätt medföra en begränsning av friheten för medlemsstaterna att 
hitta andra lämpliga lösningar.

Ändringsförslag 138
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE475.839v01-00 48/64 AM\882180SV.doc

SV

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 140
Luis de Grandes Pascual

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Motivering

Användning av anonyma verk i EU måste ges en snäv definition och vara begränsad till syften 
som ligger i allmänhetens intresse, såsom bevarande, restaurering och tillhandahållande av 
tillgång för kultur-, forsknings- och utbildningsändamål.

Ändringsförslag 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För anonyma verk där en eller flera 
rättsinnehavare har identifierats men inte 
lokaliserats ska rättsinnehavarens eller 
rättsinnehavarnas namn anges vid all 
användning av verket.

Or. de

Motivering

Precis som i artikel 7.1 3 bör dessa bestämmelser gälla även för icke-kommersiella 
användningar.

Ändringsförslag 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
rättsinnehavare som avslutar ett verks 
status som anonymt enligt artikel 5 ska få 
ersättning för den användning som gjorts 
av verket av de organisationer som avses i 
artikel 1.1.

Or. fr
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Ändringsförslag 143
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
organisationer som avses i artikel 1.1 för 
register över sina omsorgsfulla 
efterforskningar och offentligt tillgängliga 
användningsregister när de använder 
anonyma verk enligt punkt 1. Registren 
ska utformas och konstrueras så att de 
kan samköras på EU-nivå.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 145
Alexandra Thein

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
organisationer som avses i artikel 1.1 har 
rätt att använda anonyma verk enligt 
punkt 1 på följande villkor:

(1) De organisationer som avses i 
artikel 1.1 ska föra register över sina 
omsorgsfulla efterforskningar.
(2) Organisationerna ska föra offentligt 
tillgängliga register över sin användning 
av anonyma verk.
(3) För anonyma verk vilkas 
rättsinnehavare har identifierats men inte 
lokaliserats ska rättsinnehavarens namn 
anges vid all användning av verket.
(4) Rättsinnehavare som avslutar ett verks 
status som anonymt enligt artikel 5 ska 
ersättas för den användning som gjorts av 
verket inom de organisationer som avses i 
artikel 1.1. Ersättningen ska vara 
jämförbar med den ersättning som betalas 
ut till andra identifierade och lokaliserade 
innehavare av rätten till samma verk för 
samma användning.
Rättsinnehavare kan begära ersättning 
enligt detta led inom en period som 
fastställs av medlemsstaten och som minst 
ska vara fem år räknat från det datum då 
den handling som ger upphov till 
anspråket inträffar.

Or. en

Ändringsförslag 146
Jean-Marie Cavada

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

4a. Medlemsstaterna ska se till att 
rättsinnehavare som avslutar ett verks 
status som anonymt enligt artikel 5 får 
ersättning för den användning som gjorts 
av verket av de organisationer som avses i 
artikel 1.1.

Or. fr

Ändringsförslag 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För anonyma verk vars 
rättsinnehavare har identifierats men inte 
lokaliserats ska rättsinnehavarens namn 
anges vid all användning av verken.

Or. en

Ändringsförslag 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Tillåten användning av anonyma verk
1. Medlemsstaterna får ge de 
organisationer som avses i artikel 1.1 
tillstånd att använda ett anonymt verk för 
andra ändamål än de som avses i 
artikel 6.2 under förutsättning att följande 
villkor är uppfyllda:
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1) De organisationer som avses i artikel 
1.1 ska registrera sina omsorgsfulla 
efterforskningar.
2) Organisationerna ska föra offentligt 
tillgängliga register över sin användning 
av anonyma verk.
3) För anonyma verk vars rättsinnehavare 
har identifierats men inte lokaliserats ska 
rättsinnehavarens namn anges vid all 
användning av verket.
4) Rättsinnehavare som avslutar ett verks 
anonyma status enligt artikel 5 ska 
ersättas för den användning som gjorts av 
verket av de organisationer som avses i 
artikel 1.1.
5) Rättsinnehavare kan begära ersättning 
enligt led 4 inom en period som fastställs 
av medlemsstaterna och som minst ska 
vara fem år räknat från det datum då den 
handling som ger upphov till anspråket 
inträffar.
2. Medlemsstaterna får välja hur de vill 
bevilja användning enligt punkt 1 och kan 
fritt bestämma om användningen av 
eventuella intäkter som inte har 
efterfrågats efter det att den period som 
fastställts i enlighet med punkt 1 har löpt 
ut.

Or. fr

Ändringsförslag 149
Luis de Grandes Pascual

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Tillåten användning av anonyma verk
1. Medlemsstaterna får ge de 
organisationer som avses i artikel 1.1 
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tillstånd att använda ett anonymt verk för 
andra ändamål än de som avses i artikel 
6.2 under förutsättning att följande villkor 
är uppfyllda:
1) De organisationer som avses i 
artikel 1.1 ska registrera sina 
omsorgsfulla efterforskningar.
2) Organisationerna ska föra offentligt 
tillgängliga register över sin användning 
av anonyma verk.
3) För anonyma verk vars rättsinnehavare 
har identifierats men inte lokaliserats ska 
rättsinnehavarens namn anges vid all 
användning av verket.
4) Rättsinnehavare som avslutar ett verks 
anonyma status enligt artikel 5 ska 
ersättas för den användning som gjorts av 
verket av de organisationer som avses i 
artikel 1.1.
5) Rättsinnehavare kan begära ersättning 
enligt led 4 inom en period som fastställs 
av medlemsstaterna och som minst ska 
vara fem år räknat från det datum då den 
handling som ger upphov till anspråket 
inträffar.
2. Medlemsstaterna får välja hur de vill 
bevilja användning enligt punkt 1 och kan 
fritt bestämma om användningen av 
eventuella intäkter som inte har 
efterfrågats efter det att den period som 
fastställts i enlighet med punkt 1.5 har löpt 
ut.

Or. es

Ändringsförslag 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) För anonyma verk eller 
ljudinspelningar vars rättsinnehavare har 
identifierats men inte lokaliserats ska 
rättsinnehavarens namn anges vid all 
användning av verket respektive 
ljudinspelningen.

Or. en
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Ändringsförslag 153
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) De organisationer som avses i 
artikel 1.1 får kommersialisera det 
anonyma verket på ett rimligt sätt och i 
ärligt uppsåt fram till den dag då 
rättsinnehavaren gör anspråk på verket 
och avslutar verkets status som anonymt i 
enlighet med artikel 5. Fram till den 
dagen ska rättsinnehavaren inte få någon 
ersättning och lagstiftning om 
upphovsrätt inte heller vara tillämplig.

Or. en

Ändringsförslag 154
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Rättsinnehavare som avslutar ett verks 
anonyma status enligt artikel 5 ska ersättas 
i enlighet med fasta tariffer som fastställts 
av medlemsstaterna för den användning 
som gjorts av verket av de organisationer 
som avses i artikel 1.1.

Or. en

Motivering

Hela syftet med detta direktiv är att skapa klarhet om rättsläget för de bibliotek, museer och 
organisationer för radio och TV som gynnas genom detta direktiv. Om en rättsinnehavare 
som ger sig till känna har rätt till ospecificerad ersättning försvinner klarheten om rättsläget, 
samtidigt som artikel 7 i direktivet blir meningslös.

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 157
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Rättsinnehavare kan begära ersättning 
enligt led 4 inom en period på minst fem år 
räknat från det datum då den handling som 
ger upphov till anspråket inträffar.

Or. en

Motivering

För att en harmonisering ska uppnås bör man i direktivet ange en fast tidsfrist snarare än att 
låta det vara upp till medlemsstaterna att fatta beslut om detta.

Ändringsförslag 159
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5) Rättsinnehavare kan begära ersättning 
enligt led 4 inom en period som fastställs 
av medlemsstaterna och som minst ska 
vara fem år räknat från det datum då den 
användning av verket som ger upphov till 
anspråket inträffar.
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Or. fr

Ändringsförslag 160
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får välja hur de vill 
bevilja användning enligt punkt 1 och kan 
fritt bestämma om användningen av 
eventuella intäkter som inte har efterfrågats 
efter det att den period som fastställts i 
enlighet med punkt 1 har löpt ut.

2. Medlemsstaterna får välja hur de vill 
bevilja användning enligt punkt 1. De kan 
fritt bestämma om användningen av 
eventuella intäkter som inte har efterfrågats 
efter det att den period som fastställts i 
enlighet med punkt 1.5 har löpt ut. Dessa 
intäkter ska dock i första hand användas 
för restaurering och digitalisering av 
verken samt för åtgärder som främjar 
skapandet av nya verk.

Or. fr

Ändringsförslag 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fortsatt tillämpning av andra rättsliga 
bestämmelser

Hänsyn till andra rättsliga bestämmelser

Or. fr

Ändringsförslag 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas bestämmelser om 
digitalisering av verk i stor skala, 
exempelvis rörande otillgängliga verk.

Or. fr

Ändringsförslag 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv påverkar inte bestämmelser 
när det gäller förvaltning av rätten till 
verk och andra skyddade material, särskilt 
bestämmelser om kollektiva licenser, 
legala presumtioner om representation 
eller överlåtelse, obligatorisk kollektiv 
förvaltning eller kombinationer av dessa, 
oavsett om dessa verk och skyddade 
material är anonyma verk enligt artikel 2 
eller inte, i enlighet med 
unionslagstiftningen och de 
internationella fördragen om upphovsrätt 
och närstående rättigheter. Om sådana 
bestämmelser redan finns eller införs ska 
varje annan medlemsstat se till att de 
parter som gynnas av artikel 1.1 är 
rättsligt skyddade vad avser deras 
användning av verk eller andra skyddade 
material inom ramen för licenser eller 
tillstånd enligt sådana bestämmelser.

Or. en

Motivering

There is neither a provision on a possible solution for orphan works via a form of collective 
licensing nor any encouragement for Member States to introduce such a type of solution, 
whereas in a number of Member States arrangements of this kind have proven to be 
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appropriate for both orphan works and broadcasters' archives. Although the preamble 
includes the wording "The proposal also clarifies the application of extended collective 
licences to works which are potentially orphan works", the proposal itself omits to provide for 
the possibility of such licensing arrangements if a Member State would prefer to take that 
approach. This issue is too important to deal with such a provision merely in a recital. 
Moreover, where such an approach is or will be taken, this Directive must create the 
necessary legal certainty for the cross-border effect.

Ändringsförslag 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Förvaltning av rättigheter

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

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla verk 
som avses i artikel 1 och som den [datum 
för införlivande] skyddas av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
upphovsrätt.

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla verk 
och ljudinspelningar som avses i artikel 1 
och som den [datum för införlivande] 
skyddas av medlemsstaternas lagstiftning 
om upphovsrätt.

Or. en
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Ändringsförslag 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska löpande se över 
utvecklingen av informationskällor för 
rättigheter och ska senast ett år efter det att 
detta direktiv träder i kraft och därefter 
årligen lägga fram en rapport om eventuellt 
införande i direktivets tillämpningsområde 
av gynnade parter utöver dem som anges i 
artikel 1.1 och av verk och andra skyddade 
material som inte omfattas av detta 
tillämpningsområde, i synnerhet enskilda 
foton och andra bilder, liksom alla former 
av opublicerade verk som skapats inom 
Europeiska unionen.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt med ytterligare gynnade parter utöver museer, bibliotek etc. om vi vill att 
anonyma verk ska bli tillgängliga för t.ex. skapare av dokumentärfilm som vill ta med 
historiska filmklipp eller i största allmänhet för företagare inom kultursektorn som eventuellt 
vill använda sig av Europas gemensamma kulturarv i nya verk. Opublicerade verk har ett 
stort kulturvärde eftersom många av de verk som ingår i samlingarna vid museer och 
bibliotek inbegrips i denna kategori. Detta direktiv är en första början när det gäller att 
hantera frågan om anonyma verk, långt ifrån en fullständig lösning.

Ändringsförslag 167
Rolandas Paksas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. lt

Ändringsförslag 168
Sajjad Karim

Förslag till direktiv
Bilaga – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förlagens organisation i respektive land 
samt författar- och journalistorganisationer.

a) Utgivarna och utgivarnas organisation i 
respektive land samt författar- och 
journalistorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

Förslag till direktiv
Bilaga – led 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Information om medverkan och 
annan information som förekommer på 
verkets förpackning.

Or. en

Ändringsförslag 170
Piotr Borys, Marielle Gallo

Förslag till direktiv
Bilaga – led 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Databaser/medlemsförteckningar för 
alla relevanta organisationer och 
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institutioner som företräder den relevanta 
kategorin av rättsinnehavare.

Or. en


