
AD\880882RO.doc PE472.125v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru cultură și educație

2011/0136(COD)

6.12.2011

AVIZ
al Comisiei pentru cultură și educație

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind anumite utilizări permise ale operelor orfane
(COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

Raportoare pentru aviz: Sabine Verheyen



PE472.125v02-00 2/26 AD\880882RO.doc

RO

PA_Legam



AD\880882RO.doc 3/26 PE472.125v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context:

Uniunea Europeană beneficiază de un patrimoniu cultural extraordinar de bogat. Cu toate 
acestea, o mare parte a acestui patrimoniu stă neutilizată în arhivele și bibliotecile statelor 
membre, nefiind accesibilă cetățenilor europeni. Prin urmare, este necesar ca aceste opere să 
devină accesibile în mod transfrontalier, în vederea menținerii diversității culturii europene.

În prezent, statele membre ale UE sunt în măsură să digitalizeze doar pe teritoriile lor 
naționale acele opere al căror titular al drepturilor de autor nu poate fi identificat. Noua 
legislație va permite în viitor accesul online la aceste opere orfane pe întreg teritoriul 
european.

Prin propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite 
utilizări permise ale operelor orfane, Comisia Europeană creează o bază pentru utilizarea 
cărților, ziarelor, publicațiilor, filmelor, operelor muzicale, producțiilor de televiziune etc. 
care sunt, de fapt, protejate de drepturi de autor, dar al căror titular al drepturilor de autor nu 
poate fi, totuși, identificat.

Raportoarea consideră, astfel, că următoarele elemente sunt în special importante:

Obiectiv:

Dacă se dovedește că o operă este orfană, aceasta poate fi digitalizată și, astfel, pusă la 
dispoziția publicului european.

Prin publicarea prin intermediul internetului sau al altor canale de distribuție, diversitatea 
culturală a Europei va fi puternic promovată și pusă la dispoziția tuturor. De pe urma acestui 
lucru vor beneficia nu numai muzeele, bibliotecile, organismele de radiodifuziune, arhivele, 
universitățile și instituțiile de învățământ și științifice similare. Persoanele private vor profita, 
de asemenea, în mare măsură de asigurarea accesului digital la operele orfane.

Digitalizarea operelor orfane constituie o componentă centrală a conservării patrimoniului 
cultural al Uniunii Europene, deoarece directiva asigură cetățenilor statelor membre accesul 
transfrontalier și legal la operele orfane.

Solicitări:

O operă trebuie considerată drept operă orfană până când pot fi identificați toți titularii 
drepturilor de autor ai acesteia. Cu toate acestea, trebuie garantat faptul că nu sunt afectate 
drepturile titularilor de drepturi de autor cunoscuți.

Pentru a stabili dacă o operă este operă orfană, trebuie efectuată o căutare diligentă. Acest 
lucru implică efectuarea unei cercetări costisitoare la cel mai înalt nivel tehnic și științific.

Organismele de radiodifuziune au de obicei cerințe de căutare pe termen extrem de scurt și 
axate pe subiecte actuale și, datorită limitelor de timp, nu ar putea efectua cercetări adecvate. 
Muzeele mici, arhivele și institutele nu dispun întotdeauna de resurse adecvate în ceea ce 
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privește personalul și infrastructura și, din acest motiv, nu ar avea posibilitatea de a efectua o 
căutare diligentă.

Prin urmare, este absolut necesară integrarea în acest proces a societăților de gestiune 
colectivă. Acestea ar trebui să fie autorizate să efectueze o căutare diligentă ori de câte ori o 
arhivă, sau un muzeu, sau un organism de radiodifuziune etc. nu este în măsură să preia 
această sarcină.

În plus, societățile de gestiune colectivă mai îndeplinesc un obiectiv: atunci când o operă are 
nu doar un singur titular al drepturilor de autor, ci mai mulți, societățile de gestiune colectivă 
reprezintă în calitate de gestionar pe titularul drepturilor de autor care nu poate fi identificat. 
În cazul producțiilor de televiziune, de exemplu, există nu rareori între 50 și 100 de titulari ai 
drepturilor de autor; sunt foarte rare cazurile când fiecare dintre aceștia poate fi identificat.

Bibliotecile online, precum Europeana, alături de alte mari proiecte europene de digitalizare 
sunt dependente de accesul pe întreg teritoriul UE. Prin urmare, se impune o soluție unitară, 
care să integreze diferitele teritorii ale statelor membre.

Căutarea operelor orfane, precum și digitalizarea și publicarea acestora trebuie să corespundă 
în permanență celor mai înalte standarde științifice și tehnice. De aceea, este necesar ca 
directiva să permită aplicarea și în viitor a celor mai noi metode. În acest scop, este esențial un 
schimb intensiv de cele mai bune practici în cadrul statelor membre.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în 
fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Potrivit Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene, Uniunea 
trebuie să țină seama, în acțiunile sale, de 
aspectele culturale, în special pentru a 
respecta și a promova diversitatea 
culturilor sale.

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul -1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Accesul online transfrontalier pe 
întreg teritoriul Uniunii la operele orfane 
conținute în colecțiile bibliotecilor, 
arhivele istorice, instituțiile de 
învățământ, arhive, muzee, instituții ale 
patrimoniului cinematografic, organisme 
de radiodifuziune, alte organizații 
culturale și colecții private din statele 
membre, precum și operele aflate în 
arhivele organismelor publice de 
radiodifuziune contribuie la promovarea 
și protejarea diversității culturale și 
lingvistice a Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Bibliotecile, muzeele, arhivele, 
instituțiile de învățământ, instituțiile 
patrimoniului cinematografic și 
organismele publice de radiodifuziune sunt 
angajate într-un amplu proces de 
digitalizare a propriilor colecții și arhive, 
cu scopul de a crea biblioteci digitale 
europene. Bibliotecile, muzeele, arhivele, 
instituțiile de învățământ, instituțiile 
patrimoniului cinematografic și 
organismele publice de radiodifuziune din 
statele membre contribuie la conservarea și 
diseminarea patrimoniului cultural 
european, fapt de egală importanță în ceea 
ce privește crearea unor biblioteci digitale 
europene, cum este de exemplu Europeana. 
Tehnologiile destinate digitalizării în masă 
a materialelor tipărite și cele destinate 
căutării și indexării sporesc valoarea 
colecțiilor din biblioteci din punct de 
vedere al cercetării.

(1) Bibliotecile, muzeele, arhivele istorice, 
arhivele, instituțiile de învățământ, 
instituțiile patrimoniului cinematografic,
organismele de radiodifuziune și alte 
organizații culturale din statele membre, 
precum și colecțiile private sunt angajate 
într-un proces de digitalizare a propriilor 
colecții sau arhive. De asemenea, acestea
contribuie la conservarea și diseminarea 
patrimoniului cultural european, fapt de 
egală importanță în ceea ce privește crearea 
unor biblioteci digitale europene, cum este 
de exemplu Europeana. Tehnologiile 
destinate digitalizării în masă a 
materialelor tipărite și cele destinate 
căutării și indexării sporesc valoarea 
colecțiilor din biblioteci din punct de 
vedere al cercetării.



PE472.125v02-00 6/26 AD\880882RO.doc

RO

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Crearea unui cadru juridic care să 
faciliteze digitalizarea și difuzarea operelor
pentru care nu s-a identificat un autor sau, 
chiar dacă a fost identificat, acesta nu este 
localizat (așa-numitele opere orfane) este 
o acțiune-cheie a Agendei digitale pentru 
Europa, după cum se prevede în 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor –
O Agendă digitală pentru Europa.

(3) Crearea unui cadru juridic care să 
faciliteze digitalizarea și difuzarea așa-
numitelor opere orfane, pentru care nu s-a 
identificat un titular al drepturilor de 
autor sau, chiar dacă a fost identificat, 
acesta nu este localizat este o acțiune-cheie 
a Agendei digitale pentru Europa, după 
cum se prevede în Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – O Agendă digitală 
pentru Europa.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Drepturile exclusive ale autorilor în 
ceea ce privește reproducerea și punerea la 
dispoziția publicului a operelor lor, astfel 
cum au fost armonizate prin 
Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională, necesită acordul 
autorului înainte ca o operă să fie 
digitalizată și pusă la dispoziție.

(4) Drepturile exclusive ale autorilor în 
ceea ce privește reproducerea și punerea la 
dispoziția publicului a operelor lor, astfel 
cum au fost armonizate prin 
Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională, necesită acordul 
autorului înainte ca o operă să fie 
digitalizată, pusă la dispoziție și 
comunicată publicului.

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul operelor orfane, acest acord 
prealabil referitor la reproducerea sau
punerea la dispoziția publicului a operei nu 
poate fi obținut.

(5) În cazul operelor orfane, acest acord 
prealabil referitor la reproducerea, punerea 
la dispoziția publicului sau comunicarea 
către public a operei nu poate fi obținut.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Abordările diferite din statele membre 
în ceea ce privește recunoașterea statutului 
de operă orfană pot reprezenta obstacole în 
calea funcționării pieței interne, precum și 
în calea utilizării și a accesului 
transfrontalier la operele orfane. Aceste 
abordări diferite pot duce, de asemenea, la 
restricții privind libera circulație a 
bunurilor și serviciilor cu conținut cultural. 
Prin urmare, este oportună asigurarea 
recunoașterii reciproce a acestui statut.

(6) Abordările diferite din statele membre 
în ceea ce privește recunoașterea statutului 
de operă orfană pot reprezenta obstacole în 
calea funcționării pieței interne, precum și 
în calea utilizării și a accesului 
transfrontalier la operele orfane. Aceste 
abordări diferite pot duce, de asemenea, la 
restricții privind libera circulație a 
bunurilor și serviciilor cu conținut cultural 
și pot îngreuna consultarea și delectarea 
cetățenilor cu acestea. Prin urmare, este 
oportună asigurarea recunoașterii reciproce 
a acestui statut.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În special, este necesară o abordare 
comună în ceea ce privește stabilirea 
statutului de operă orfană și a utilizărilor 
permise ale acestor opere, pentru a asigura 
certitudinea juridică în cadrul pieței interne 
referitor la utilizarea operelor orfane de 
către biblioteci, muzee, instituții de 
învățământ, arhive, instituții ale 
patrimoniului cinematografic și organisme 
publice de radiodifuziune.

(7) În special, este necesară o abordare 
comună în ceea ce privește stabilirea 
statutului de operă orfană și a utilizărilor 
permise ale acestor opere, pentru a asigura 
certitudinea juridică în cadrul pieței interne 
referitor la utilizarea operelor orfane de 
către biblioteci, muzee, arhive istorice,
arhive, instituții de învățământ, instituții 
ale patrimoniului cinematografic, 
organisme de radiodifuziune și alte 
organizații culturale din statele membre, 
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precum și colecții private.

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Printre operele cinematografice, audio 
și audiovizuale aflate în arhivele 
organismelor publice de radiodifuziune și 
produse de către acestea se numără și 
opere orfane. Luând în considerare 
statutul special al organismelor de 
radiodifuziune în calitate de producători 
de materiale audio și audiovizuale, 
precum și necesitatea de a adopta măsuri 
de limitare pe viitor a fenomenului 
operelor orfane, este necesar să se 
stabilească o dată-limită de aplicare a 
prezentei directive în ceea ce privește 
operele aflate în arhivele organismelor de 
radiodifuziune.

eliminat

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Este esențial să se prevină crearea 
unor noi opere orfane în viitor, având în 
vedere producția și diseminarea tot mai 
intense ale conținutului creativ online în 
era digitală. Este necesară o indicare 
clară a modalității de identificare și 
localizare a titularilor drepturilor de 
autor, precum și o înregistrare specifică, 
ca o precondiție pentru exercitarea pe 
deplin a drepturilor. Este, de asemenea, 
necesară crearea unui cadru solid pentru 
dobândirea de drepturi. Cadrul juridic ar
trebui să fie deschis către evoluțiile 
tehnice și suficient de flexibil pentru a 
permite viitoare contracte între titularii 
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drepturilor de autor.

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În sensul prezentei directive, operele 
cinematografice, audio și audiovizuale 
aflate în arhivele organismelor publice de 
radiodifuziune trebuie să includă operele 
comandate de aceste organisme pentru uzul 
lor exclusiv.

(9) În sensul prezentei directive, operele 
cinematografice și cele care fac parte din
operele audio și audiovizuale, fotografiile 
și alte imagini sau contribuții la opere, pe 
care le conțin, aflate în arhivele 
organismelor de radiodifuziune și ale altor 
organizații culturale trebuie să includă 
operele comandate de aceste organisme 
pentru uzul lor exclusiv.

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Din motive de curtoazie 
internațională, prezenta directivă ar 
trebui să se aplice numai operelor 
publicate sau difuzate pentru prima dată 
într-un stat membru.

eliminat

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Înainte ca o operă să poată fi 
considerată operă orfană, trebuie efectuată 
o căutare diligentă și de bună-credință a 
autorului. Statele membre trebuie 
autorizate să prevadă efectuarea acestei 
căutări de către organizațiile menționate 
în prezenta directivă sau de alte 

(12) Înainte ca o operă să poată fi 
considerată operă orfană, trebuie efectuată 
o căutare diligentă a titularilor drepturilor 
de autor. Statele membre trebuie să 
prevadă că organizațiile care doresc să o 
utilizeze pot alege între a efectua o astfel 
de căutare diligentă prin propriile lor 
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organizații. mijloace și a permite altor organizații să 
efectueze căutarea, inclusiv societăților de 
gestiune colectivă.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este oportună stabilirea unei abordări 
armonizate cu privire la această căutare 
diligentă, pentru a se asigura un nivel 
ridicat protecție a drepturilor de autor în 
cadrul Uniunii. Căutarea diligentă trebuie 
să includă consultarea bazelor de date 
accesibile publicului, care conțin informații
referitoare la statutul operelor din punct de 
vedere al drepturilor de autor. Mai mult, 
pentru a evita multiplicarea costurilor 
ridicate legate de digitalizare, statele 
membre trebuie să se asigure că utilizarea 
operelor orfane de către organizațiile 
menționate în prezenta directivă este 
înregistrată într-o bază de date accesibilă 
publicului. În măsura posibilului, trebuie 
concepute și implementate baze de date 
accesibile publicului conținând informații 
referitoare la rezultatele căutărilor și la 
utilizarea operelor orfane, astfel încât să 
permită interconectarea la nivel 
paneuropean și consultarea acestora prin 
intermediul unui singur punct de intrare.

(13) Este oportună stabilirea unei abordări 
armonizate cu privire la această căutare 
diligentă, pentru a se asigura un nivel 
ridicat protecție a drepturilor de autor în 
cadrul Uniunii. Căutarea diligentă trebuie 
să includă consultarea bazelor de date 
accesibile publicului, care conțin informații 
referitoare la statutul operelor din punct de 
vedere al drepturilor de autor. Mai mult, 
pentru a evita multiplicarea costurilor 
ridicate legate de digitalizare, statele 
membre trebuie să se asigure că utilizarea 
operelor orfane este înregistrată într-o bază 
de date accesibilă publicului. În măsura 
posibilului, trebuie concepute și 
implementate baze de date accesibile 
publicului conținând informații referitoare 
la rezultatele căutărilor și la utilizarea 
operelor orfane, astfel încât să permită 
interconectarea la nivel paneuropean și 
consultarea acestora prin intermediul unui 
singur punct de intrare.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Operele orfane pot avea mai mulți 
autori sau pot include alte opere sau 
elemente protejate. Prezenta directivă nu 
trebuie să aducă atingere drepturilor 
titularilor de drepturi de autor cunoscuți 

(14) Operele orfane pot avea mai mulți 
titulari ai drepturilor de autor sau pot 
include alte opere sau elemente protejate. 
Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere drepturilor titularilor de drepturi 
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sau identificați. de autor cunoscuți sau identificați.

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Este oportun să se prevadă dreptul 
autorilor de a anula statutul de operă 
orfană, atunci când aceștia își reclamă 
drepturile de autor asupra unei anumite 
opere.

eliminat

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În scopul de a promova educația și 
cultura, statele membre trebuie să permită 
bibliotecilor, instituțiilor de învățământ și 
muzeelor accesibile publicului, precum și ,
arhivelor, instituțiilor patrimoniului 
cinematografic și organismelor publice de 
radiodifuziune să pună la dispoziție și să 
reproducă opere orfane, cu condiția ca 
această utilizare să îndeplinească misiunea 
de interes public a susnumitelor organisme, 
în special în ceea ce privește conservarea, 
restaurarea și furnizarea de acces în plan 
cultural și educațional la operele aflate în 
colecțiile lor. În sensul prezentei directive, 
termenul „instituții ale patrimoniului 
cinematografic” se referă la organizațiile 
desemnate de statele membre pentru a 
colecta, cataloga, conserva și restaura 
filmele care fac parte din patrimoniul 
cultural al acestora.

(17) În scopul de a promova educația și 
cultura, statele membre trebuie să permită 
bibliotecilor, instituțiilor de învățământ și 
muzeelor accesibile publicului, precum și 
arhivelor, arhivelor istorice, instituțiilor 
patrimoniului cinematografic și 
organismelor publice de radiodifuziune să 
pună la dispoziție, să comunice publicului
și să reproducă opere orfane, cu condiția ca 
această utilizare să îndeplinească misiunea 
de interes public a susnumitelor organisme, 
în special în ceea ce privește conservarea, 
restaurarea și furnizarea de acces în plan 
cultural și educațional la operele aflate în 
colecțiile lor. În sensul prezentei directive, 
termenul „instituții ale patrimoniului 
cinematografic” se referă la organizațiile 
desemnate de statele membre pentru a 
colecta, cataloga, conserva și restaura 
filmele care fac parte din patrimoniul 
cultural al acestora.

Amendamentul 18
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Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Deoarece prevederile contractuale pot 
juca un rol în stimularea procesului de 
digitalizare a patrimoniului cultural 
european, bibliotecile, instituțiile de 
învățământ, muzeele sau arhivele și
instituțiile patrimoniul cinematografic pot 
încheia acorduri cu partenerii comerciali 
referitoare la digitalizarea și punerea la 
dispoziție a operelor orfane, în vederea 
utilizărilor permise în temeiul prezentei 
directive. Respectivele acorduri pot include 
contribuții financiare din partea acestor 
parteneri.

(18) Deoarece prevederile contractuale pot
juca un rol în stimularea procesului de 
digitalizare a patrimoniului cultural 
european, bibliotecile, instituțiile de 
învățământ, muzeele, arhivele istorice sau 
arhivele, instituțiile patrimoniului
cinematografic, organismele de 
radiodifuziune și alte instituții culturale
din statele membre, precum și colecțiile 
private pot încheia acorduri cu partenerii 
comerciali referitoare la digitalizarea, 
punerea la dispoziție și comunicarea către 
public a operelor orfane, în vederea 
utilizărilor permise în temeiul prezentei 
directive. Respectivele acorduri pot include 
contribuții financiare din partea acestor 
parteneri.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În scopul de a favoriza accesul 
cetățenilor Uniunii la patrimoniul cultural 
al Europei, este de asemenea necesar să se 
garanteze faptul că operele orfane care au 
fost digitalizate și puse la dispoziția 
publicului într-un stat membru sunt 
accesibile și în alte state membre.
Bibliotecile, instituțiile de învățământ, 
muzeele, arhivele, instituțiile 
patrimoniului cinematografic accesibile 
publicului și organismele publice de 
radiodifuziune care utilizează o operă 
orfană în vederea îndeplinirii misiunii lor 
de interes public trebuie să aibă 
posibilitatea de a pune la dispoziția 
publicului această operă orfană în alte 

(19) În scopul de a favoriza accesul 
cetățenilor Uniunii la patrimoniul cultural 
al Europei, este de asemenea necesar să se 
garanteze faptul că operele orfane care au 
fost digitalizate și puse la dispoziția sau 
comunicate publicului într-un stat membru 
sunt accesibile și în alte state membre.
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state membre.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere dispozițiilor actuale din statele 
membre cu privire la modalitățile de 
gestionare a drepturilor, cum ar fi licențele 
colective extinse.

(20) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere dispozițiilor actuale și viitoare cu 
privire la modalitățile de gestionare a 
drepturilor în statele membre.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Atunci când un stat membru 
autorizează, în condițiile stabilite de 
prezenta directivă, utilizarea operelor 
orfane de către biblioteci, instituții de 
învățământ, muzee, arhive, instituții ale 
patrimoniului cinematografic accesibile 
publicului sau organisme publice de 
radiodifuziune pentru scopuri care 
depășesc misiunea de interes public a 
acestora, titularii drepturilor de autor care 
își reclamă drepturile trebuie remunerați. 
Această remunerație trebuie să țină seama 
de tipul operei și de utilizarea acesteia. 
Statele membre pot să prevadă ca 
veniturile colectate în scop de remunerare 
pentru aceste utilizări ale operelor orfane și 
care nu sunt reclamate după expirarea 
termenului stabilit în conformitate cu 
prezenta directivă să contribuie la 
finanțarea surselor de informații privind 
drepturile de autor, care vor facilita 
căutarea diligentă prin mijloace automate 
și la un cost redus în ceea ce privește 
categoriile de opere care se încadrează 

(22) Atunci când un stat membru 
autorizează, în condițiile stabilite de 
prezenta directivă, utilizarea operelor 
orfane de către biblioteci, instituții de 
învățământ, muzee, arhive, instituții ale 
patrimoniului cinematografic accesibile 
publicului sau organisme publice de 
radiodifuziune pentru scopuri care 
depășesc misiunea de interes public a 
acestora, titularii drepturilor de autor care 
își reclamă drepturile trebuie remunerați. 
Această remunerație trebuie să țină seama 
de tipul operei și de utilizarea acesteia. 
Statele membre pot să prevadă ca 
veniturile colectate în scop de remunerare 
pentru aceste utilizări ale operelor orfane și 
care nu sunt reclamate după expirarea 
termenului stabilit în conformitate cu 
prezenta directivă să servească unor 
scopuri socio-culturale pentru binele 
public. Statele membre pot stabili 
dispoziții care folosesc veniturile în 
vederea acoperirii costurilor aferente 
căutării diligente sau a menținerii și 
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efectiv sau potențial în domeniul de 
aplicare al prezentei directive.

îngrijirii bazelor de date necesare în acest 
sens.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se referă la unele 
utilizări ale operelor orfane de către 
biblioteci, instituții de învățământ, muzee, 
arhive, instituții ale patrimoniului 
cinematografic accesibile publicului și 
organisme publice de radiodifuziune.

(1) Prezenta directivă se referă la unele 
utilizări ale operelor orfane în statele 
membre.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică operelor 
publicate sau difuzate pentru prima dată 
într-un stat membru, și anume:

(2) Prezenta directivă se aplică operelor 
publicate, difuzate, expuse, puse la 
dispoziția sau comunicate publicului
pentru prima dată într-un stat membru, și 
anume:

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. operelor publicate sub formă de cărți, 
jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri și care 
se găsesc în colecțiile bibliotecilor, 
instituțiilor de învățământ, muzeelor sau 
arhivelor accesibile publicului, sau

1. operelor publicate sub formă de cărți, 
jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri, 
fotografiile și operele artelor plastice și 
vizuale sau



AD\880882RO.doc 15/26 PE472.125v02-00

RO

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. operelor cinematografice, audio și
audiovizuale produse de organismele 
publice de radiodifuziune înainte de 
31 decembrie 2002 și aflate în arhivele 
acestora.

3. operelor cinematografice sau operelor 
care fac parte din operele audio sau
audiovizuale produse de organismele de 
radiodifuziune și aflate în arhivele 
acestora.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Înregistrări ale unor spectacole „live” 
sau fotografii și alte imagini ale unor 
reprezentații publice aflate în colecțiile 
altor instituții culturale.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Definiție

În scopul prezentei directive, „titulari ai 
drepturilor de autor” înseamnă creatori 
de opere și deținătorii drepturilor pentru 
elementele protejate conexe.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O operă este considerată operă orfană 
în cazul în care titularul drepturilor de 
autor nu este identificat sau, chiar dacă 
este identificat, nu este localizat, în urma 
efectuării și înregistrării unei căutări 
diligente a titularului de drepturi de autor, 
în conformitate cu articolul 3.

(1) O operă este considerată operă orfană 
în cazul în care unul sau mai mulți dintre 
titularii drepturilor de autor nu sunt 
identificați sau, chiar dacă sunt 
identificați, nu sunt localizați, în urma 
efectuării și înregistrării unei căutări 
diligente a titularului de drepturi de autor, 
în conformitate cu articolul 3.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când o operă are mai mulți 
titulari de drepturi de autor, iar unul dintre 
aceștia a fost identificat și localizat, opera 
respectivă nu este considerată operă 
orfană.

(2) Atunci când o operă are mai mulți 
titulari de drepturi de autor, este suficientă 
permisiunea acelora care au putut fi 
localizați pentru utilizarea operei 
complete, dacă nu au putut fi identificați 
sau localizați alți titulari de drepturi de 
autor conform dispoziției prezentei 
directive. În cazul operelor din care unele 
părți pot fi atribuite în mod clar unor 
diverși titulari de drepturi de autor, 
fiecare parte a operei este cercetată 
separat pentru a stabili dacă este vorba 
despre o operă orfană în sensul alineatului 
(1).

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere vor fi stabilite de fiecare 
stat membru în parte, prin consultare cu 
titulari de drepturi de autor și cu utilizatori 

(2) Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere sau orice alt element 
protejat vor fi stabilite de fiecare stat 
membru în parte, prin acord cu titulari de 
drepturi de autor și cu utilizatori și pot 



AD\880882RO.doc 17/26 PE472.125v02-00

RO

și vor include sursele enumerate în anexă. include sursele enumerate în anexă.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Căutarea diligentă trebuie efectuată 
doar în statul membru în care opera a fost 
publicată sau difuzată pentru prima dată.

(3) Căutarea diligentă trebuie efectuată 
doar în statul membru în care opera a fost 
publicată, difuzată, expusă, pusă la 
dispoziție sau comunicată publicului
pentru prima dată, înainte de utilizarea 
operei respective; cu toate acestea, în 
cazul în care există o incertitudine 
rezonabilă în ceea ce privește locul în care 
opera a fost publicată, difuzată, expusă, 
pusă la dispoziție sau comunicată 
publicului pentru prima dată, căutările 
diligente pot fi extinse și în alte state 
membre.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care se cunoaște faptul că 
o operă cinematografică sau audiovizuală 
supusă unei căutări diligente este o 
coproducție, căutarea trebuie să fie 
efectuată în fiecare dintre statele membre 
în care a avut loc coproducția.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Persoanele care doresc să utilizeze o 
operă ai cărei titulari de drepturi de autor 
nu pot fi localizați nici în urma unei 
căutări diligente pot împuternici societăți 
de gestiune colectivă abilitate să opereze 
în numele acelor titulari de drepturi de 
autor.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta, în 
conformitate cu dreptul Uniunii și 
acordurile internaționale privind dreptul 
de autor și drepturile conexe, dispoziții 
vaste care introduc sisteme simple și 
extinse de acordare a drepturilor de autor.

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că titularul
drepturilor de autor asupra unei opere 
considerate a fi orfană are, în orice 
moment, posibilitatea de a anula statutul de 
operă orfană.

Atunci când o operă considerată a fi 
orfană are doar un titular de drepturi de 
autor, statele membre se asigură că acel 
titular al drepturilor de autor are, în orice 
moment, posibilitatea de a anula statutul de 
operă orfană.

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Remunerarea titularilor de drepturi de 

autor
Titularii drepturilor de autor care 
anulează statutul de operă orfană al unei 
opere, conform articolului 5, sunt 
remunerați pentru utilizarea dată operei 
în cauză de către organizațiile care au 
utilizat-o. Titularii drepturilor de autor 
pot solicita să fie remunerați într-un 
termen stabilit de statele membre și care 
nu trebuie să fie mai scurt de cinci ani de 
la data actului prin care s-a formulat 
cererea. În cazul în care o societate de 
gestiune colectivă, în sensul articolului 3 
alineatul (4b), a fost abilitată să încaseze 
remunerația titularilor de drepturi de 
autor în calitate de gestionar, solicitarea 
de remunerare este adresată societății de 
gestiune colectivă.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) au permisiunea de a utiliza o 
operă orfană în următoarele moduri:

(1) Statele membre se asigură că operele 
orfane sau contribuțiile orfane la opere 
pot fi folosite în următoarele moduri:

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punând la dispoziția publicului opera 
orfană, în sensul articolului 3 din 

(a) comunicând către public și punând la
dispoziție opera orfană, în sensul 
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Directiva 2001/29/CE; articolului 3 din Directiva 2001/29/CE;

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, cu excepția unor 
prevederi contrare ale articolului 7, 
organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) nu pot utiliza operele orfane
în alte scopuri decât acela de îndeplinire a 
misiunii lor de interes public, și anume 
conservarea, restaurarea și furnizarea de 
acces în plan cultural și educațional la 
operele aflate în colecțiile lor.

(2) Cu toate acestea, organizațiile care 
utilizează opere orfane nu fac acest lucru
în alte scopuri decât acela de îndeplinire a 
misiunii lor de interes public, și anume 
conservarea și restaurarea operelor aflate 
în colecțiile lor și furnizarea de acces la 
acele opere în scopuri culturale, 
educaționale și de cercetare.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre sunt libere să aleagă 
o anumită metodă de gestionare a 
drepturilor, cum ar fi licențele colective 
extinse. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor existente sau viitoare 
în acest sens din statele membre.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru o punere în aplicare completă 
a prezentei directive, este necesar ca 
organismele de radiodifuziune să poată 
utiliza operele recunoscute ca fiind orfane 
în cadrul activităților lor obișnuite în 



AD\880882RO.doc 21/26 PE472.125v02-00

RO

condițiile prevăzute în prezenta directivă.

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Utilizări autorizate ale operelor orfane

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot autoriza utilizarea 
unei opere orfane de către organismele 
menționate la articolul 1 alineatul (1) în 
alte scopuri decât cele menționate la 
articolul 6 alineatul (2), cu condiția ca:

eliminat

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. organismele menționate la articolul 1 
alineatul (1) să păstreze evidența căutării 
lor diligente;

eliminat

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. organismele să păstreze o evidență 
publică a utilizării operelor orfane;

eliminat



PE472.125v02-00 22/26 AD\880882RO.doc

RO

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. în cazul în care autorul unei opere 
orfane a fost identificat dar nu a fost 
localizat, numele autorului să fie 
menționat la fiecare utilizare a operei 
respective;

eliminat

Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. titularii drepturilor de autor care 
anulează statutul de operă orfană al unei 
opere, în sensul articolului 5, să fie 
remunerați pentru utilizarea dată operei 
în cauză de către organismele menționate 
la articolul 1 alineatul (1);

eliminat

Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. titularii drepturilor de autor să poată 
solicita să fie remunerați în conformitate 
cu punctul (4) într-un termen stabilit de 
statele membre și care nu trebuie să fie 
mai scurt de cinci ani de la data actului 
prin care s-a formulat cererea.

eliminat

Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot alege modalitățile 
de autorizare a utilizării în sensul 
alineatului (1) și rămân libere să decidă 
cu privire la utilizarea oricăror venituri 
nereclamate după expirarea termenului 
stabilit în conformitate cu alineatul 1 
punctul (5).

eliminat

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Documentarea și înregistrarea utilizării și 

remunerației
1. Statele membre se asigură că va fi 
documentată public căutarea diligentă a 
operelor orfane sau a contribuțiilor 
orfane la opere. Statele membre trebuie să 
dezvolte în acest sens în colaborare cu 
Comisia norme minime unitare, valabile 
la nivelul Uniunii și să se îndrepte spre 
crearea, respectiv utilizarea unei bănci 
centrale de baze.
2. La fiecare utilizare a operelor orfane 
sau a contribuțiilor orfane la opere, chiar 
dacă au fost identificați titularii 
drepturilor de autor, însă nu au fost 
localizați, trebuie menționate numele 
acestora.
3. Veniturile devenite disponibile la 
societățile de gestiune colectivă, în 
privința cărora nu au fost invocate 
drepturi după expirarea termenului 
stabilit conform articolului 5a, sunt 
utilizate în scopurile prevăzute pentru 
astfel de venituri în cadrul societăților de 
gestiune colectivă. Statele membre pot 
stabili dispoziții care folosesc veniturile în 
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vederea acoperirii costurilor aferente 
căutării diligente sau a menținerii și 
îngrijirii bazelor de date necesare în acest 
sens.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Măsuri preventive

În coordonare cu părțile interesate 
relevante, statele membre promovează 
toate măsurile preventive care ar putea 
limita apariția operelor orfane și reduce 
numărul lor.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Aplicarea în timp

1. Dispozițiile prezentei directive se aplică 
referitor la toate operele menționate la 
articolul 1 care, la [data transpunerii], 
sunt protejate de legislația statelor 
membre privind dreptul de autor.
2. Prezenta directivă se aplică fără să 
aducă atingere actelor încheiate sau 
drepturilor dobândite înainte de [data 
transpunerii].

Amendamentul 53
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asociația editorilor din țara respectivă și 
asociațiile autorilor și ale jurnaliștilor;

(a) editorii și asociația editorilor din țara 
respectivă și asociațiile autorilor și ale 
jurnaliștilor;

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Anexă – punctul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) editura.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Anexă – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul operelor audiovizuale aflate în 
colecțiile instituțiilor patrimoniului 
cinematografic și ale organismelor publice
de radiodifuziune:

5. În cazul operelor audiovizuale aflate în 
colecțiile instituțiilor patrimoniului 
cinematografic și ale organismelor de 
radiodifuziune:
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