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Alteração 38
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público estão a 
proceder à digitalização em larga escala
das suas colecções ou arquivos com vista à 
criação de bibliotecas digitais europeias. 
As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público nos 
Estados-Membros contribuem para a 
preservação e difusão do património 
cultural europeu, o que também é 
importante para a criação de bibliotecas 
digitais europeias, como a Europeana. As 
tecnologias para a digitalização em larga 
escala de materiais impressos e para a 
pesquisa e indexação promovem o valor 
das colecções das bibliotecas para fins de 
investigação.

(1) As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão bem como colecções privadas
estão a proceder à digitalização das suas 
colecções ou arquivos. Estas entidades
contribuem para a preservação e difusão do 
património cultural europeu, o que também 
é importante para a criação de bibliotecas 
digitais europeias, como a Europeana. As 
tecnologias para a digitalização em larga 
escala de materiais impressos e para a 
pesquisa e indexação promovem o valor 
das colecções das bibliotecas para fins de 
investigação.

Or. de

Alteração 39
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 

(1) As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
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cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público estão a 
proceder à digitalização em larga escala 
das suas colecções ou arquivos com vista à 
criação de bibliotecas digitais europeias. 
As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público nos 
Estados-Membros contribuem para a 
preservação e difusão do património 
cultural europeu, o que também é 
importante para a criação de bibliotecas 
digitais europeias, como a Europeana. As 
tecnologias para a digitalização em larga 
escala de materiais impressos e para a 
pesquisa e indexação promovem o valor 
das colecções das bibliotecas para fins de 
investigação.

cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público nos 
Estados-Membros estão a proceder à 
digitalização em larga escala das suas 
colecções ou arquivos com vista à criação 
de bibliotecas digitais europeias.
Contribuem igualmente para a preservação 
e difusão do património cultural europeu, o 
que também é importante para a criação de 
bibliotecas digitais europeias, como a 
Europeana. As tecnologias para a 
digitalização em larga escala de materiais 
impressos e para a pesquisa e indexação 
promovem o valor das colecções das 
bibliotecas para fins de investigação.

Or. es

Alteração 40
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público estão a 
proceder à digitalização em larga escala 
das suas colecções ou arquivos com vista à 
criação de bibliotecas digitais europeias. 
As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público nos 
Estados-Membros contribuem para a 
preservação e difusão do património 

(1) As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público estão a 
proceder à digitalização em larga escala 
das suas colecções ou arquivos com vista à 
criação de bibliotecas digitais europeias. 
As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público nos 
Estados-Membros proporcionam o acesso 
do público ao rico e diversificado 
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cultural europeu, o que também é 
importante para a criação de bibliotecas 
digitais europeias, como a Europeana. As 
tecnologias para a digitalização em larga 
escala de materiais impressos e para a 
pesquisa e indexação promovem o valor 
das colecções das bibliotecas para fins de 
investigação.

património cultural da Europa e 
contribuem para enriquecer esse 
património, o que também é importante 
para a criação de bibliotecas digitais 
europeias, como a Europeana. As 
tecnologias para a digitalização em larga 
escala de materiais impressos e para a 
pesquisa e indexação promovem o valor 
das colecções das bibliotecas para fins de 
investigação.

Or. lt

Alteração 41
Malika Benarab-Attou

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público estão a 
proceder à digitalização em larga escala 
das suas colecções ou arquivos com vista à 
criação de bibliotecas digitais europeias. 
As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público nos 
Estados-Membros contribuem para a 
preservação e difusão do património 
cultural europeu, o que também é 
importante para a criação de bibliotecas 
digitais europeias, como a Europeana. As 
tecnologias para a digitalização em larga 
escala de materiais impressos e para a 
pesquisa e indexação promovem o valor 
das colecções das bibliotecas para fins de 
investigação.

(1) As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico, organizações de 
radiodifusão e outras organizações 
culturais de serviço público estão a 
proceder à digitalização em larga escala 
das suas colecções ou arquivos com vista à 
criação de bibliotecas digitais europeias. 
As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico, organizações de 
radiodifusão e outras organizações 
culturais de serviço público nos 
Estados-Membros contribuem para a 
preservação e difusão do património 
cultural europeu, o que também é 
importante para a criação de bibliotecas 
digitais europeias, como a Europeana. As 
tecnologias para a digitalização em larga 
escala de materiais impressos e para a 
pesquisa e indexação promovem o valor 
das colecções das bibliotecas para fins de 
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investigação.

Or. en

Alteração 42
Zoltán Bagó

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público estão a 
proceder à digitalização em larga escala 
das suas colecções ou arquivos com vista à 
criação de bibliotecas digitais europeias. 
As bibliotecas, museus, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público nos 
Estados-Membros contribuem para a 
preservação e difusão do património 
cultural europeu, o que também é 
importante para a criação de bibliotecas 
digitais europeias, como a Europeana. As 
tecnologias para a digitalização em larga 
escala de materiais impressos e para a 
pesquisa e indexação promovem o valor 
das colecções das bibliotecas para fins de 
investigação.

(1) As bibliotecas, museus, arquivos, 
serviços de registo, estabelecimentos de 
ensino, instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e organizações 
de radiodifusão de serviço público estão a 
proceder à digitalização em larga escala 
das suas colecções ou arquivos com vista à 
criação de bibliotecas digitais europeias. 
As bibliotecas, museus, arquivos, serviços 
de registo, estabelecimentos de ensino, 
instituições responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público nos 
Estados-Membros contribuem para a 
preservação e difusão do património 
cultural europeu, o que também é 
importante para a criação de bibliotecas 
digitais europeias, como a Europeana. As 
tecnologias para a digitalização em larga 
escala de materiais impressos e para a 
pesquisa e indexação promovem o valor 
das colecções das bibliotecas para fins de 
investigação.

Or. hu

Alteração 43
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) A necessidade de promover a livre 
circulação do conhecimento e da inovação 
no mercado interno é uma componente 
importante da Estratégia Europa 2020, 
conforme estabelecida na Comunicação da 
Comissão «Europa 2020: Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo», que inclui, como uma das suas 
iniciativas emblemáticas, o 
desenvolvimento de uma Agenda Digital 
para a Europa.

(2) A necessidade de promover a livre 
circulação do conhecimento e da inovação 
no mercado interno é uma componente 
importante da Estratégia Europa 2020, 
conforme estabelecida na Comunicação da 
Comissão «Europa 2020: Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo», que inclui, como uma das suas 
iniciativas emblemáticas, o 
desenvolvimento de uma Agenda Digital 
para a Europa. Não é possível concretizar 
a Estratégia Europa 2020 sem a criação 
de um verdadeiro mercado único para a 
propriedade intelectual.

Or. lt

Alteração 44
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão de obras cujo autor não foi 
identificado ou, mesmo quando 
identificado, não foi localizado – as 
chamadas obras órfãs - é uma acção-chave 
da Agenda Digital para a Europa, conforme 
estabelecida na Comunicação da Comissão 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Uma Agenda 
Digital para a Europa.

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão de obras cujo ou cujos titulares de 
direitos não foram identificados ou, 
mesmo quando identificados, não foram 
localizados – as chamadas obras órfãs - é 
uma acção-chave da Agenda Digital para a 
Europa, conforme estabelecida na 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões — Uma Agenda Digital para a 
Europa.

Or. fr
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Alteração 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão de obras cujo autor não foi 
identificado ou, mesmo quando 
identificado, não foi localizado – as 
chamadas obras órfãs - é uma acção-chave 
da Agenda Digital para a Europa, conforme 
estabelecida na Comunicação da Comissão 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Uma Agenda 
Digital para a Europa.

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão de obras cujo titular de direitos
não foi identificado ou, mesmo quando 
identificado, não foi localizado – as 
chamadas obras órfãs - é uma acção-chave 
da Agenda Digital para a Europa, conforme 
estabelecida na Comunicação da Comissão 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Uma Agenda 
Digital para a Europa.

Or. en

Alteração 46
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão de obras cujo autor não foi 
identificado ou, mesmo quando 
identificado, não foi localizado – as 
chamadas obras órfãs - é uma acção-chave 
da Agenda Digital para a Europa, conforme 
estabelecida na Comunicação da Comissão 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Uma Agenda 
Digital para a Europa.

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão de obras cujo titular de direitos
não foi identificado ou, mesmo quando 
identificado, não foi localizado – as 
chamadas obras órfãs - é uma acção-chave 
da Agenda Digital para a Europa, conforme 
estabelecida na Comunicação da Comissão 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Uma Agenda 
Digital para a Europa.

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar a coerência com o artigo 2.º, no qual se utiliza o termo "titular de 
direitos", deve ser dada preferência ao conceito de "titular de direitos" em vez de apenas 
"autor".

Alteração 47
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão de obras cujo autor não foi 
identificado ou, mesmo quando 
identificado, não foi localizado – as 
chamadas obras órfãs - é uma acção-
chave da Agenda Digital para a Europa, 
conforme estabelecida na Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões — Uma 
Agenda Digital para a Europa.

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão das chamadas obras órfãs cujo 
autor não foi identificado ou, mesmo 
quando identificado, não foi localizado é 
uma acção-chave da Agenda Digital para a 
Europa, conforme estabelecida na 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões — Uma Agenda Digital para a 
Europa.

Or. es

Alteração 48
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão de obras cujo autor não foi 
identificado ou, mesmo quando 
identificado, não foi localizado – as 
chamadas obras órfãs - é uma acção-chave 
da Agenda Digital para a Europa, conforme 

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão de obras cujo autor ou titular de 
um direito conexo não foi identificado ou, 
mesmo quando identificado, não foi 
localizado – as chamadas obras órfãs - é 
uma acção-chave da Agenda Digital para a 
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estabelecida na Comunicação da Comissão 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Uma Agenda 
Digital para a Europa.

Europa, conforme estabelecida na 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões — Uma Agenda Digital para a 
Europa.

Or. de

Alteração 49
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão de obras cujo autor não foi 
identificado ou, mesmo quando 
identificado, não foi localizado – as 
chamadas obras órfãs - é uma acção-chave 
da Agenda Digital para a Europa, conforme 
estabelecida na Comunicação da Comissão 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Uma Agenda 
Digital para a Europa.

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão de obras cujo autor não foi 
identificado ou, mesmo quando 
identificado, não foi localizado – as 
chamadas obras órfãs - é uma acção-chave 
da Agenda Digital para a Europa, conforme 
estabelecida na Comunicação da Comissão 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Uma Agenda 
Digital para a Europa. A digitalização e 
disseminação de obras órfãs colocam um 
desafio específico de natureza cultural e 
económica.

Or. lt

Alteração 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os direitos exclusivos dos autores no (4) Os direitos exclusivos dos titulares de 
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que diz respeito à reprodução e colocação à 
disposição do público das suas obras, tal 
como harmonizados pela Directiva 
2001/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa 
à harmonização de certos aspectos do 
direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, exige o 
consentimento do autor antes da 
digitalização e colocação à disposição de 
uma obra.

direitos no que diz respeito à reprodução e 
colocação à disposição do público das suas 
obras, tal como harmonizados pela 
Directiva 2001/29/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 
2001, relativa à harmonização de certos 
aspectos do direito de autor e dos direitos 
conexos na sociedade da informação, exige 
o consentimento do titular de direitos antes 
da digitalização e colocação à disposição 
de uma obra.

Or. en

Alteração 51
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os direitos exclusivos dos autores no 
que diz respeito à reprodução e colocação à 
disposição do público das suas obras, tal 
como harmonizados pela Directiva 
2001/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa 
à harmonização de certos aspectos do 
direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, exige o 
consentimento do autor antes da 
digitalização e colocação à disposição de 
uma obra.

(4) Os direitos exclusivos dos titulares de 
direitos no que diz respeito à reprodução e 
colocação à disposição do público das suas 
obras, tal como harmonizados pela 
Directiva 2001/29/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 
2001, relativa à harmonização de certos 
aspectos do direito de autor e dos direitos 
conexos na sociedade da informação, exige 
o consentimento do autor antes da 
digitalização e colocação à disposição de 
uma obra.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a coerência com o artigo 2.º, no qual se utiliza o termo "titular de 
direitos", deve ser dada preferência ao conceito de "titular de direitos" em vez de apenas 
"autor".
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Alteração 52
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os direitos exclusivos dos autores no 
que diz respeito à reprodução e colocação à 
disposição do público das suas obras, tal 
como harmonizados pela Directiva 
2001/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa 
à harmonização de certos aspectos do 
direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, exige o 
consentimento do autor antes da 
digitalização e colocação à disposição de 
uma obra.

(4) Os direitos exclusivos do ou dos 
titulares de direitos no que diz respeito à 
reprodução e colocação à disposição do 
público das suas obras, tal como 
harmonizados pela Directiva 2001/29/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de Maio de 2001, relativa à 
harmonização de certos aspectos do direito 
de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, exige o 
consentimento do ou dos titulares de 
direitos antes da digitalização e colocação 
à disposição de uma obra.

Or. fr

Alteração 53
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os direitos exclusivos dos autores no 
que diz respeito à reprodução e colocação 
à disposição do público das suas obras, tal 
como harmonizados pela Directiva 
2001/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa 
à harmonização de certos aspectos do 
direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, exige o 
consentimento do autor antes da 
digitalização e colocação à disposição de 
uma obra.

(4) Os direitos exclusivos dos autores no 
que diz respeito à reprodução e divulgação 
pública das suas obras, tal como 
harmonizados pela Directiva 2001/29/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de Maio de 2001, relativa à 
harmonização de certos aspectos do direito 
de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, exige o 
consentimento do autor antes da 
digitalização e colocação à disposição de 
uma obra.

Or. es
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Alteração 54
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os direitos exclusivos dos autores no 
que diz respeito à reprodução e colocação 
à disposição do público das suas obras, tal 
como harmonizados pela Directiva 
2001/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa 
à harmonização de certos aspectos do 
direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, exige o 
consentimento do autor antes da 
digitalização e colocação à disposição de 
uma obra.

(4) Os direitos exclusivos dos autores no 
que diz respeito à reprodução e 
comunicação ao público das suas obras, tal 
como harmonizados pela Directiva 
2001/29/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa 
à harmonização de certos aspectos do 
direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, exige o 
consentimento do autor antes da 
digitalização e colocação à disposição de 
uma obra.

Or. de

Alteração 55
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os direitos exclusivos dos autores no 
que diz respeito à reprodução e colocação à 
disposição do público das suas obras, tal 
como harmonizados pela Directiva 
2001/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa 
à harmonização de certos aspectos do 
direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, exige o 
consentimento do autor antes da 
digitalização e colocação à disposição de 
uma obra.

(4) Os direitos exclusivos dos autores no 
que diz respeito à reprodução, à 
comunicação ao público e à colocação à 
disposição do público das suas obras, tal 
como harmonizados pela Directiva 
2001/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa 
à harmonização de certos aspectos do 
direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, exige o 
consentimento do autor antes da 
digitalização e colocação à disposição de 
uma obra.
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Or. de

Alteração 56
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No caso das obras órfãs, não é possível 
obter esse consentimento prévio para a 
realização de actos de reprodução e de 
colocação à disposição do público.

(5) No caso das obras órfãs, não é possível 
obter esse consentimento prévio.

Or. de

Alteração 57
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No caso das obras órfãs, não é possível 
obter esse consentimento prévio para a 
realização de actos de reprodução e de 
colocação à disposição do público.

(5) No caso das obras órfãs, não é possível 
obter esse consentimento prévio para a 
realização de actos de reprodução e de 
comunicação ao público.

Or. de

Alteração 58
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No caso das obras órfãs, não é possível 
obter esse consentimento prévio para a 

(5) No caso das obras órfãs, não é possível 
obter esse consentimento prévio para a 
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realização de actos de reprodução e de 
colocação à disposição do público.

realização de actos de reprodução e de 
divulgação pública.

Or. es

Alteração 59
Zoltán Bagó

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No caso das obras órfãs, não é possível 
obter esse consentimento prévio para a 
realização de actos de reprodução e de 
colocação à disposição do público.

(5) No caso das obras órfãs, não é possível 
obter esse consentimento prévio do autor 
para a realização de actos de reprodução e 
de colocação à disposição do público.

Or. hu

Alteração 60
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Diferentes abordagens nos Estados-
Membros em matéria de reconhecimento 
do estatuto de obra órfã poderão colocar 
obstáculos ao funcionamento do mercado 
interno e à utilização e acesso 
transfronteiras a obras órfãs. Essas 
diferentes abordagens podem igualmente 
resultar em restrições à livre circulação de 
bens e serviços que integrem conteúdos 
culturais. Por conseguinte, justifica-se que 
seja assegurado o reconhecimento mútuo 
desse estatuto.

(6) Diferentes abordagens nos Estados-
Membros em matéria de reconhecimento 
do estatuto de obra órfã poderão colocar 
obstáculos ao funcionamento do mercado 
interno e à utilização e acesso 
transfronteiras a obras órfãs. Essas 
diferentes abordagens podem igualmente 
resultar em restrições à livre circulação de 
bens e serviços que integrem conteúdos 
culturais, e podem dificultar a sua 
consulta e desfrute por parte dos cidadãos 
e cidadãs. Por conseguinte, justifica-se que 
seja assegurado o reconhecimento mútuo 
desse estatuto.

Or. es
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Alteração 61
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em particular, é necessária uma 
abordagem comum para fins de 
determinação do estatuto de obra órfã e das 
utilizações permitidas dessas obras, a fim 
de garantir a segurança jurídica no 
mercado interno no que diz respeito à 
utilização de obras órfãs por bibliotecas, 
museus, estabelecimentos de ensino,
arquivos, instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e 
organizações de radiodifusão de serviço 
público.

(7) Em particular, é necessária uma 
abordagem comum para fins de 
determinação do estatuto de obra órfã e das 
utilizações permitidas dessas obras, a fim 
de garantir a segurança jurídica no 
mercado interno no que diz respeito à 
utilização de obras órfãs.

Or. de

Alteração 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em particular, é necessária uma 
abordagem comum para fins de 
determinação do estatuto de obra órfã e das 
utilizações permitidas dessas obras, a fim 
de garantir a segurança jurídica no 
mercado interno no que diz respeito à 
utilização de obras órfãs por bibliotecas, 
museus, estabelecimentos de ensino, 
arquivos, instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e organizações 
de radiodifusão de serviço público.

(7) Em particular, é necessária uma 
abordagem comum para fins de 
determinação do estatuto de obra órfã e das 
utilizações permitidas dessas obras, a fim 
de garantir a segurança jurídica no 
mercado interno no que diz respeito à 
utilização de obras órfãs por bibliotecas, 
museus, estabelecimentos de ensino, 
arquivos, instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e organizações 
de radiodifusão.

Or. en
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Alteração 63
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em particular, é necessária uma 
abordagem comum para fins de 
determinação do estatuto de obra órfã e das 
utilizações permitidas dessas obras, a fim 
de garantir a segurança jurídica no 
mercado interno no que diz respeito à 
utilização de obras órfãs por bibliotecas, 
museus, estabelecimentos de ensino, 
arquivos, instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e organizações 
de radiodifusão de serviço público.

(7) Em particular, é necessária uma 
abordagem comum para fins de 
determinação do estatuto de obra órfã e das 
utilizações permitidas dessas obras, a fim 
de garantir a segurança jurídica no 
mercado interno no que diz respeito à 
utilização de obras órfãs por bibliotecas, 
museus, estabelecimentos de ensino, 
arquivos, instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e organizações 
de radiodifusão.

Or. de

Alteração 64
Zoltán Bagó

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em particular, é necessária uma 
abordagem comum para fins de 
determinação do estatuto de obra órfã e das 
utilizações permitidas dessas obras, a fim 
de garantir a segurança jurídica no 
mercado interno no que diz respeito à 
utilização de obras órfãs por bibliotecas, 
museus, estabelecimentos de ensino, 
arquivos, instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e organizações 
de radiodifusão de serviço público.

(7) Em particular, é necessária uma 
abordagem comum para fins de 
determinação do estatuto de obra órfã e das 
utilizações permitidas dessas obras, a fim 
de garantir a segurança jurídica no 
mercado interno no que diz respeito à 
utilização de obras órfãs por bibliotecas, 
museus, serviços de registo, arquivos, 
estabelecimentos de ensino, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público.

Or. hu
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Alteração 65
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em particular, é necessária uma 
abordagem comum para fins de 
determinação do estatuto de obra órfã e das 
utilizações permitidas dessas obras, a fim 
de garantir a segurança jurídica no 
mercado interno no que diz respeito à 
utilização de obras órfãs por bibliotecas, 
museus, estabelecimentos de ensino, 
arquivos, instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e organizações 
de radiodifusão de serviço público.

(7) A natureza da gestão dos direitos de 
propriedade intelectual é igualmente 
crucial para o florescimento da cultura 
europeia e a qualidade de vida de que 
gozam os cidadãos europeus. Em 
particular, é necessária uma abordagem 
comum para fins de determinação do 
estatuto de obra órfã e das utilizações 
permitidas dessas obras, a fim de garantir a 
segurança jurídica no mercado interno no 
que diz respeito à utilização de obras órfãs 
por bibliotecas, museus, estabelecimentos 
de ensino, arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público.

Or. lt

Alteração 66
Malika Benarab-Attou

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em particular, é necessária uma 
abordagem comum para fins de 
determinação do estatuto de obra órfã e das 
utilizações permitidas dessas obras, a fim 
de garantir a segurança jurídica no 
mercado interno no que diz respeito à 
utilização de obras órfãs por bibliotecas, 
museus, estabelecimentos de ensino, 
arquivos, instituições responsáveis pelo 

(7) Em particular, é necessária uma 
abordagem comum para fins de 
determinação do estatuto de obra órfã e das 
utilizações permitidas dessas obras, a fim 
de garantir a segurança jurídica no 
mercado interno no que diz respeito à 
utilização de obras órfãs por bibliotecas, 
museus, estabelecimentos de ensino, 
arquivos, instituições responsáveis pelo 
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património cinematográfico e organizações 
de radiodifusão de serviço público.

património cinematográfico, organizações 
de radiodifusão e outras organizações 
culturais de serviço público.

Or. en

Alteração 67
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais constantes dos arquivos das 
organizações de radiodifusão de serviço 
público e por estas produzidas incluem 
obras órfãs. Tendo em consideração a 
posição especial das organizações de 
radiodifusão como produtores de material 
áudio e audiovisual e a necessidade de 
adoptar medidas para limitar o fenómeno 
das obras órfãs no futuro, é oportuno 
estabelecer uma data limite para a 
aplicação da presente directiva no que diz 
respeito a obras conservadas nos arquivos 
de organizações de radiodifusão.

Suprimido

Or. de

Alteração 68
Morten Løkkegaard

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais constantes dos arquivos das 
organizações de radiodifusão de serviço 
público e por estas produzidas incluem 
obras órfãs. Tendo em consideração a 

(8) As obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais constantes dos arquivos das 
organizações de radiodifusão de serviço 
público e por estas produzidas incluem 
obras órfãs.
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posição especial das organizações de 
radiodifusão como produtores de material 
áudio e audiovisual e a necessidade de 
adoptar medidas para limitar o fenómeno 
das obras órfãs no futuro, é oportuno 
estabelecer uma data limite para a 
aplicação da presente directiva no que diz 
respeito a obras conservadas nos arquivos 
de organizações de radiodifusão.

Or. en

Alteração 69
Marietje Schaake

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais constantes dos arquivos das 
organizações de radiodifusão de serviço 
público e por estas produzidas incluem 
obras órfãs. Tendo em consideração a 
posição especial das organizações de 
radiodifusão como produtores de material 
áudio e audiovisual e a necessidade de 
adoptar medidas para limitar o fenómeno 
das obras órfãs no futuro, é oportuno 
estabelecer uma data limite para a 
aplicação da presente directiva no que diz 
respeito a obras conservadas nos arquivos 
de organizações de radiodifusão.

(8) As obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais constantes dos arquivos das 
organizações de radiodifusão de serviço 
público e por estas produzidas incluem 
obras órfãs.

Or. en

Alteração 70
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) As obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais constantes dos arquivos das 
organizações de radiodifusão de serviço 
público e por estas produzidas incluem
obras órfãs. Tendo em consideração a 
posição especial das organizações de 
radiodifusão como produtores de material 
áudio e audiovisual e a necessidade de
adoptar medidas para limitar o fenómeno 
das obras órfãs no futuro, é oportuno 
estabelecer uma data limite para a 
aplicação da presente directiva no que diz 
respeito a obras conservadas nos arquivos 
de organizações de radiodifusão.

(8) As obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais constantes dos arquivos das 
organizações de radiodifusão e por estas 
produzidas podem incluir obras órfãs. 
Tendo em consideração a posição especial 
das organizações de radiodifusão como 
produtores de material áudio e audiovisual,
é oportuno adoptar medidas para limitar o 
fenómeno das obras órfãs no futuro.

Or. fr

Alteração 71
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais constantes dos arquivos das 
organizações de radiodifusão de serviço 
público e por estas produzidas incluem 
obras órfãs. Tendo em consideração a 
posição especial das organizações de 
radiodifusão como produtores de material 
áudio e audiovisual e a necessidade de 
adoptar medidas para limitar o fenómeno 
das obras órfãs no futuro, é oportuno 
estabelecer uma data limite para a
aplicação da presente directiva no que diz 
respeito a obras conservadas nos arquivos 
de organizações de radiodifusão.

(8) As obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais constantes dos arquivos das 
organizações de radiodifusão de serviço 
público e por estas produzidas incluem 
obras órfãs. Tendo em consideração a 
posição especial das organizações de 
radiodifusão como produtores de material 
áudio e audiovisual e a necessidade de 
adoptar medidas para limitar o fenómeno 
das obras órfãs no futuro, é oportuno, para
efeitos de aplicação da presente directiva,
considerar o modo como são geridas as
obras conservadas nos arquivos de 
organizações de radiodifusão.

Or. es
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Alteração 72
Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais constantes dos arquivos das 
organizações de radiodifusão de serviço 
público e por estas produzidas incluem 
obras órfãs. Tendo em consideração a 
posição especial das organizações de 
radiodifusão como produtores de material 
áudio e audiovisual e a necessidade de 
adoptar medidas para limitar o fenómeno 
das obras órfãs no futuro, é oportuno 
estabelecer uma data limite para a 
aplicação da presente directiva no que diz 
respeito a obras conservadas nos arquivos 
de organizações de radiodifusão.

(8) As obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais constantes dos arquivos das 
organizações de radiodifusão de serviço 
público e por estas produzidas incluem 
obras órfãs. Tendo em consideração a 
posição especial das organizações de 
radiodifusão como produtores de material 
áudio e audiovisual e a necessidade de 
adoptar medidas para limitar o fenómeno 
das obras órfãs no futuro, é oportuno 
estabelecer uma data limite para a 
aplicação da presente directiva no que diz 
respeito a obras conservadas nos arquivos 
de organizações de radiodifusão de serviço 
público.

Or. fr

Alteração 73
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
áudio e audiovisuais conservadas em 
arquivos de organizações de radiodifusão 
de serviço público incluem obras
encomendadas por essas organizações
para sua exploração exclusiva.

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
áudio e audiovisuais conservadas em 
arquivos de organizações de radiodifusão 
incluem produções encomendadas e 
financiadas pelas organizações de 
radiodifusão e produzidas sob o seu 
controlo editorial.

Or. fr
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Alteração 74
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
áudio e audiovisuais conservadas em 
arquivos de organizações de radiodifusão 
de serviço público incluem obras 
encomendadas por essas organizações para 
sua exploração exclusiva.

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
áudio e audiovisuais, ou as contribuições 
para obras nelas contidas,  conservadas 
em arquivos de organizações de 
radiodifusão incluem obras encomendadas 
por essas organizações para sua exploração 
exclusiva.

Or. de

Alteração 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
áudio e audiovisuais conservadas em 
arquivos de organizações de radiodifusão 
de serviço público incluem obras 
encomendadas por essas organizações para 
sua exploração exclusiva.

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
áudio e audiovisuais conservadas em 
arquivos de organizações de radiodifusão 
incluem obras encomendadas por essas 
organizações para sua exploração 
exclusiva.

Or. en

Alteração 76
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
áudio e audiovisuais conservadas em 
arquivos de organizações de radiodifusão 
de serviço público incluem obras 
encomendadas por essas organizações para 
sua exploração exclusiva.

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras que fazem parte 
de obras áudio e audiovisuais conservadas 
em arquivos de organizações de 
radiodifusão de serviço público incluem 
obras encomendadas por essas 
organizações para sua exploração 
exclusiva.

Or. de

Alteração 77
Malika Benarab-Attou

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
áudio e audiovisuais conservadas em 
arquivos de organizações de radiodifusão 
de serviço público incluem obras 
encomendadas por essas organizações para 
sua exploração exclusiva.

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
áudio e audiovisuais, bem como 
fotografias e outras imagens conservadas 
em arquivos de organizações de 
radiodifusão e outras organizações 
culturais de serviço público incluem obras 
encomendadas por essas organizações para 
sua exploração exclusiva.

Or. en

Alteração 78
Seán Kelly

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Para efeitos da presente directiva, as 
bibliotecas acessíveis ao público incluem 
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as bibliotecas financiadas com fundos 
públicos.

Or. en

Alteração 79
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Por uma questão de cortesia 
internacional, a presente directiva deve 
aplicar-se apenas às obras que são 
publicadas ou difundidas pela primeira 
vez num Estado-Membro.

Suprimido

Or. es

Alteração 80
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Por uma questão de cortesia 
internacional, a presente directiva deve 
aplicar-se apenas às obras que são 
publicadas ou difundidas pela primeira vez 
num Estado-Membro.

(11) Por uma questão de cortesia 
internacional, a presente directiva deve 
aplicar-se apenas às obras que são 
publicadas, exibidas ou difundidas pela 
primeira vez num Estado-Membro.

Or. de

Alteração 81
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo autor. Os Estados-Membros 
devem ser autorizados a providenciar que 
essa pesquisa diligente possa ser realizada 
pelas organizações referidas na presente 
directiva ou por outras organizações.

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente do respectivo autor. Os Estados-
Membros devem ser autorizados a 
providenciar que essa pesquisa diligente 
possa ser realizada pelas organizações 
referidas na presente directiva ou por 
outras organizações, em particular por 
sociedades de gestão colectiva 
devidamente habilitadas.

Or. de

Alteração 82
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo autor. Os Estados-Membros 
devem ser autorizados a providenciar que 
essa pesquisa diligente possa ser realizada 
pelas organizações referidas na presente 
directiva ou por outras organizações.

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé dos 
respectivos titulares de direitos. Os 
Estados-Membros devem providenciar que
as organizações referidas na presente
directiva tenham a possibilidade de optar 
entre realizar essa pesquisa diligente pelos 
seus próprios meios e encomendar a sua 
realização a outras organizações, 
incluindo sociedades de gestão colectiva.

Or. en

Alteração 83
Emma McClarkin
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Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo autor. Os Estados-Membros 
devem ser autorizados a providenciar que 
essa pesquisa diligente possa ser realizada 
pelas organizações referidas na presente 
directiva ou por outras organizações.

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do(s) 
respectivo(s) titular(es) de direitos. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
providenciar que essa pesquisa diligente 
possa ser realizada pelas organizações 
referidas na presente directiva ou por 
outras organizações sem fins lucrativos.

Or. en

Justificação

Apenas as organizações sem fins lucrativos devem beneficiar da presente directiva. Além 
disso, a fim de assegurar a coerência com o artigo 2.º, no qual se utiliza o termo "titular de 
direitos", deve ser dada preferência ao conceito de "titular de direitos" em vez de apenas 
"autor".

Alteração 84
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo autor. Os Estados-Membros 
devem ser autorizados a providenciar que 
essa pesquisa diligente possa ser realizada 
pelas organizações referidas na presente 
directiva ou por outras organizações.

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do(s) 
respectivo(s) titular(es) de direitos. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
providenciar que essa pesquisa diligente 
possa ser realizada pelas organizações 
referidas na presente directiva ou por 
outras organizações.

Or. fr



PE472.126v01-00 28/96 AM\876815PT.doc

PT

Alteração 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo autor. Os Estados-Membros 
devem ser autorizados a providenciar que 
essa pesquisa diligente possa ser realizada 
pelas organizações referidas na presente 
directiva ou por outras organizações.

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo titular de direitos. Os Estados-
Membros devem ser autorizados a 
providenciar que essa pesquisa diligente 
possa ser realizada pelas organizações 
referidas na presente directiva ou por 
outras organizações.

Or. en

Alteração 86
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo autor. Os Estados-Membros 
devem ser autorizados a providenciar que 
essa pesquisa diligente possa ser realizada 
pelas organizações referidas na presente 
directiva ou por outras organizações.

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo autor ou titular de direitos 
conexos. Os Estados-Membros podem
providenciar que essa pesquisa diligente 
possa ser realizada pelas organizações 
referidas na presente directiva ou por 
outras organizações, em particular 
sociedades de gestão colectiva 
devidamente habilitadas.

Or. de
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Alteração 87
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo autor. Os Estados-Membros 
devem ser autorizados a providenciar que 
essa pesquisa diligente possa ser realizada 
pelas organizações referidas na presente 
directiva ou por outras organizações.

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do autor ou 
autores titulares dos respectivos direitos. 
Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a providenciar que essa 
pesquisa diligente possa ser realizada pelas 
organizações referidas na presente 
directiva ou por outras organizações, 
nomeadamente sociedades de gestão 
colectiva.

Or. es

Alteração 88
Zoltán Bagó

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo autor. Os Estados-Membros 
devem ser autorizados a providenciar que 
essa pesquisa diligente possa ser realizada 
pelas organizações referidas na presente 
directiva ou por outras organizações.

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa do 
respectivo autor baseada na boa fé, 
respeito e diligência razoável. Os Estados-
Membros devem ser autorizados a 
providenciar que essa pesquisa diligente 
possa ser realizada pelas organizações 
referidas na presente directiva ou por 
outras organizações.

Or. hu
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Alteração 89
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) É adequado prever uma abordagem 
harmonizada relativamente a esse tipo de 
pesquisa diligente, a fim de assegurar um 
elevado nível de protecção do direito de 
autor na União. Uma pesquisa diligente 
deve implicar a consulta de bases de dados 
acessíveis ao público que forneçam 
informações sobre o estatuto de uma obra 
em termos de direitos de autor. Além disso, 
a fim de evitar a duplicação de uma 
digitalização onerosa, os Estados-Membros 
devem garantir que a utilização de obras 
órfãs pelas organizações referidas na 
presente directiva seja registada numa base 
de dados acessível ao público. Na medida 
do possível, as bases de dados acessíveis 
ao público com os resultados das pesquisas 
e a utilização de obras órfãs devem ser 
concebidas e implementadas de modo a 
permitir a sua interligação a um nível pan-
europeu e a sua consulta através de um 
ponto de entrada único.

(13) É adequado prever uma abordagem 
harmonizada relativamente a esse tipo de 
pesquisa diligente, a fim de assegurar um 
elevado nível de protecção do direito de 
autor na União. Uma pesquisa diligente 
deve implicar a consulta de bases de dados 
acessíveis ao público que forneçam 
informações sobre o estatuto de uma obra 
em termos de direitos de autor. Além disso, 
a fim de evitar a duplicação de uma 
digitalização onerosa, os Estados-Membros 
devem garantir que a utilização de obras 
órfãs seja registada numa base de dados 
acessível ao público. Na medida do 
possível, as bases de dados acessíveis ao 
público com os resultados das pesquisas e a 
utilização de obras órfãs devem ser 
concebidas e implementadas de modo a 
permitir a sua interligação a um nível pan-
europeu e a sua consulta através de um 
ponto de entrada único.

Or. de

Alteração 90
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) É adequado prever uma abordagem 
harmonizada relativamente a esse tipo de 
pesquisa diligente, a fim de assegurar um 

(13) É adequado prever uma abordagem 
harmonizada relativamente a esse tipo de 
pesquisa diligente, a fim de assegurar um 



AM\876815PT.doc 31/96 PE472.126v01-00

PT

elevado nível de protecção do direito de 
autor na União. Uma pesquisa diligente 
deve implicar a consulta de bases de dados 
acessíveis ao público que forneçam 
informações sobre o estatuto de uma obra
em termos de direitos de autor. Além disso, 
a fim de evitar a duplicação de uma 
digitalização onerosa, os Estados-Membros 
devem garantir que a utilização de obras 
órfãs pelas organizações referidas na 
presente directiva seja registada numa base 
de dados acessível ao público. Na medida 
do possível, as bases de dados acessíveis 
ao público com os resultados das pesquisas 
e a utilização de obras órfãs devem ser 
concebidas e implementadas de modo a 
permitir a sua interligação a um nível pan-
europeu e a sua consulta através de um 
ponto de entrada único.

elevado nível de protecção do direito de 
autor na União. Uma pesquisa diligente 
deve implicar a consulta de bases de dados 
acessíveis ao público que forneçam 
informações sobre o estatuto de uma obra 
em termos de direitos de autor. Além disso, 
a fim de evitar a duplicação de uma 
digitalização onerosa, os Estados-Membros 
devem garantir que a utilização de obras 
órfãs pelas organizações referidas na 
presente directiva, em particular 
sociedades de gestão colectiva 
devidamente habilitadas, seja registada 
numa base de dados acessível ao público. 
Na medida do possível, as bases de dados 
acessíveis ao público com os resultados das 
pesquisas e a utilização de obras órfãs 
devem ser concebidas e implementadas de 
modo a permitir a sua interligação a um 
nível pan-europeu e a sua consulta através 
de um ponto de entrada único.

Or. de

Alteração 91
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As obras órfãs podem ter vários 
autores ou incluir outras obras ou materiais 
protegidos. A presente directiva não deve 
afectar os direitos dos titular de direitos de 
autor conhecidos ou identificados.

(14) As obras órfãs podem ter vários 
titulares de direitos ou incluir outras obras 
ou materiais protegidos. A presente 
directiva não deve afectar os direitos dos 
titular de direitos de autor conhecidos ou 
identificados.

Or. en

Justificação

Além disso, a fim de assegurar a coerência com o artigo 2.º, no qual se utiliza o termo 
"titular de direitos", deve ser dada preferência ao conceito de "titular de direitos" em vez de 
apenas "autor"..
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Alteração 92
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As obras órfãs podem ter vários 
autores ou incluir outras obras ou materiais 
protegidos. A presente directiva não deve 
afectar os direitos dos titular de direitos de 
autor conhecidos ou identificados.

(14) As obras órfãs podem ter vários 
autores titulares dos direitos sobre essas 
obras ou incluir outras obras ou materiais 
protegidos. A presente directiva não deve 
afectar os direitos dos titular de direitos de 
autor conhecidos ou identificados.

Or. es

Alteração 93
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As obras órfãs podem ter vários 
autores ou incluir outras obras ou materiais 
protegidos. A presente directiva não deve 
afectar os direitos dos titular de direitos de 
autor conhecidos ou identificados.

(14) As obras órfãs podem ter vários 
autores ou titulares de direitos conexos ou 
incluir outras obras ou materiais 
protegidos. A presente directiva não deve 
afectar os direitos dos titular de direitos de 
autor conhecidos ou identificados.

Or. de

Alteração 94
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) As obras órfãs podem ter vários 
autores ou incluir outras obras ou materiais 
protegidos. A presente directiva não deve 
afectar os direitos dos titular de direitos de 
autor conhecidos ou identificados.

(14) As obras órfãs podem ter vários 
autores ou titulares de direitos conexos ou 
incluir outras obras ou materiais 
protegidos. A presente directiva não deve 
afectar os direitos dos titular de direitos de 
autor conhecidos ou identificados.

Or. de

Alteração 95
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de evitar a duplicação de 
esforços de pesquisa, a pesquisa diligente 
deve ser efectuada apenas no Estado-
Membro em que a obra tenha sido pela 
primeira vez publicada ou difundida. A fim 
de permitir a outros Estados-Membros 
verificar se o estatuto de obra órfã foi 
estabelecido noutro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registadas numa base de dados acessível ao 
público.

(15) A fim de evitar a duplicação de 
esforços de pesquisa, a pesquisa diligente 
deve ser efectuada no Estado-Membro em 
que a obra tenha sido pela primeira vez 
publicada ou difundida. A fim de permitir a 
outros Estados-Membros verificar se o 
estatuto de obra órfã foi estabelecido 
noutro Estado-Membro, os Estados-
Membros devem assegurar que os 
resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registadas numa base de dados acessível ao 
público.

Or. de

Alteração 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) É adequado estabelecer que os autores
têm direito a pôr termo ao estatuto de obra 
órfã caso se apresentem para reclamar os 
direitos sobre as suas obras.

(16) É adequado estabelecer que os 
titulares de direitos têm direito a pôr termo 
ao estatuto de obra órfã caso se apresentem 
para reclamar os direitos sobre as suas 
obras.

Or. en

Alteração 97
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É adequado estabelecer que os autores
têm direito a pôr termo ao estatuto de obra 
órfã caso se apresentem para reclamar os 
direitos sobre as suas obras.

(16) É adequado estabelecer que os 
titulares de direitos têm direito a pôr termo 
ao estatuto de obra órfã caso se apresentem 
para reclamar os direitos sobre as suas 
obras.

Or. en

Justificação

Além disso, a fim de assegurar a coerência com o artigo 2.º, no qual se utiliza o termo 
"titular de direitos", deve ser dada preferência ao conceito de "titular de direitos" em vez de 
apenas "autor".

Alteração 98
Zoltán Bagó

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É adequado estabelecer que os autores 
têm direito a pôr termo ao estatuto de obra 
órfã caso se apresentem para reclamar os 

(16) É adequado estabelecer que os autores 
têm direito a iniciar um processo para pôr 
termo ao estatuto de obra órfã caso se 
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direitos sobre as suas obras. apresentem para reclamar os direitos sobre 
as suas obras.

Or. hu

Alteração 99
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O fim do estatuto de obra órfã 
permite o pagamento da remuneração 
normalmente devida pela exploração de 
uma obra, incluindo utilizações no 
passado. Devem ser os Estados-Membros 
a decidir se deve ser fixado um prazo 
limite para a recuperação de direitos pelos 
respectivos titulares.

Or. en

Justificação

Clarificação do considerando 16.

Alteração 100
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de promover a aprendizagem e 
a cultura, os Estados-Membros devem 
permitir que as bibliotecas, 
estabelecimentos de ensino e museus 
acessíveis ao público, bem como os 
arquivos, as instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e as 
organizações de radiodifusão de serviço 

(17) A fim de promover a aprendizagem e 
a cultura, os Estados-Membros devem 
autorizar a disponibilização e a 
reprodução de obras órfãs, inclusivamente 
para efeitos de preservação, restauro e 
oferta de acesso cultural e educativo a 
obras contidas nas suas colecções.
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público disponibilizem e reproduzam
obras órfãs, desde que essa utilização 
cumpra as suas missões de interesse 
público, nomeadamente de preservação, 
restauro e oferta de acesso cultural e 
educativo a obras contidas nas suas 
colecções. As instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico devem, 
para efeitos da presente directiva, 
abranger organizações designadas pelos 
Estados-Membros para a recolha, 
catalogação, conservação e restauro de 
filmes que fazem parte do seu património 
cultural.

Or. de

Alteração 101
Zoltán Bagó

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de promover a aprendizagem e 
a cultura, os Estados-Membros devem 
permitir que as bibliotecas, 
estabelecimentos de ensino e museus 
acessíveis ao público, bem como os 
arquivos, as instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e as 
organizações de radiodifusão de serviço 
público disponibilizem e reproduzam obras 
órfãs, desde que essa utilização cumpra as 
suas missões de interesse público, 
nomeadamente de preservação, restauro e 
oferta de acesso cultural e educativo a 
obras contidas nas suas colecções. As 
instituições responsáveis pelo património 
cinematográfico devem, para efeitos da 
presente directiva, abranger organizações 
designadas pelos Estados-Membros para a 
recolha, catalogação, conservação e 
restauro de filmes que fazem parte do seu 

(17) A fim de promover a aprendizagem e 
a cultura, os Estados-Membros devem 
permitir que as bibliotecas, 
estabelecimentos de ensino e museus 
acessíveis ao público, bem como os 
arquivos, os serviços de registo, as 
instituições responsáveis pelo património 
cinematográfico e as organizações de 
radiodifusão de serviço público 
disponibilizem e reproduzam obras órfãs, 
desde que essa utilização cumpra as suas 
missões de interesse público, 
nomeadamente de preservação, restauro e 
oferta de acesso cultural e educativo a 
obras contidas nas suas colecções. As 
instituições responsáveis pelo património 
cinematográfico devem, para efeitos da 
presente directiva, abranger organizações 
designadas pelos Estados-Membros para a 
recolha, catalogação, conservação e 
restauro de filmes que fazem parte do seu 
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património cultural. património cultural.

Or. hu

Alteração 102
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) As modalidades contratuais podem 
desempenhar um papel na promoção da 
digitalização do património cultural 
europeu, subentendendo-se que as 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus ou arquivos e as instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico podem, com vista às 
utilizações permitidas no âmbito da 
presente directiva, celebrar acordos com 
parceiros comerciais para a digitalização e 
colocação à disposição de obras órfãs. Os 
referidos acordos podem incluir 
contribuições financeiras por parte desses 
parceiros.

(18) As modalidades contratuais podem 
desempenhar um papel na promoção da 
digitalização do património cultural 
europeu, subentendendo-se que as 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus ou arquivos, as instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico, as organizações de 
radiodifusão e outras instituições 
culturais podem, com vista às utilizações 
permitidas no âmbito da presente directiva, 
celebrar acordos com parceiros comerciais 
para a digitalização e colocação à 
disposição de obras órfãs. Os referidos 
acordos podem incluir contribuições 
financeiras por parte desses parceiros.

Or. de

Alteração 103
Silvia Costa

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) As modalidades contratuais podem 
desempenhar um papel na promoção da 
digitalização do património cultural 
europeu, subentendendo-se que as 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 

(18) As modalidades contratuais podem 
desempenhar um papel na promoção da 
digitalização do património cultural 
europeu, subentendendo-se que as 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
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museus ou arquivos e as instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico podem, com vista às 
utilizações permitidas no âmbito da 
presente directiva, celebrar acordos com 
parceiros comerciais para a digitalização e 
colocação à disposição de obras órfãs. Os 
referidos acordos podem incluir 
contribuições financeiras por parte desses 
parceiros.

museus ou arquivos e as instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico podem, com vista às 
utilizações permitidas no âmbito da 
presente directiva, celebrar acordos com 
parceiros comerciais para a digitalização e 
colocação à disposição de obras órfãs. Os 
referidos acordos podem incluir 
contribuições financeiras por parte desses 
parceiros, desde que as obras não sejam 
utilizadas para fins comerciais 
secundários.

Or. it

Alteração 104
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de promover o acesso dos 
cidadãos da União ao património cultural 
europeu, é também necessário assegurar 
que as obras órfãs que tenham sido 
digitalizadas e colocadas à disposição do 
público num Estado-Membro estejam 
também disponíveis noutros Estados-
Membros. As bibliotecas, os 
estabelecimentos de ensino, os museus, os 
arquivos, as instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e as 
organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público que utilizem 
uma obra órfã na realização das suas 
missões de interesse público devem poder 
disponibilizar ao público a obra órfã 
noutros Estados-Membros.

(19) A fim de promover o acesso dos 
cidadãos da União ao património cultural 
europeu, é também necessário assegurar 
que as obras órfãs que tenham sido 
digitalizadas e colocadas à disposição do 
público num Estado-Membro estejam 
também disponíveis noutros Estados-
Membros. 

Or. de
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Alteração 105
Zoltán Bagó

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de promover o acesso dos 
cidadãos da União ao património cultural 
europeu, é também necessário assegurar 
que as obras órfãs que tenham sido 
digitalizadas e colocadas à disposição do 
público num Estado-Membro estejam 
também disponíveis noutros Estados-
Membros. As bibliotecas, os 
estabelecimentos de ensino, os museus, os 
arquivos, as instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e as 
organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público que utilizem 
uma obra órfã na realização das suas 
missões de interesse público devem poder 
disponibilizar ao público a obra órfã 
noutros Estados-Membros.

(19) A fim de promover o acesso dos 
cidadãos da União ao património cultural 
europeu, é também necessário assegurar 
que as obras órfãs que tenham sido 
digitalizadas e colocadas à disposição do 
público num Estado-Membro estejam 
também disponíveis noutros Estados-
Membros. As bibliotecas, os 
estabelecimentos de ensino, os museus, os 
arquivos, os serviços de registo, as 
instituições responsáveis pelo património 
cinematográfico e as organizações de 
radiodifusão de serviço público acessíveis 
ao público que utilizem uma obra órfã na 
realização das suas missões de interesse 
público devem poder disponibilizar ao 
público a obra órfã noutros Estados-
Membros.

Or. hu

Alteração 106
Malika Benarab-Attou

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de promover o acesso dos 
cidadãos da União ao património cultural 
europeu, é também necessário assegurar 
que as obras órfãs que tenham sido 
digitalizadas e colocadas à disposição do 
público num Estado-Membro estejam 
também disponíveis noutros Estados-
Membros. As bibliotecas, os 
estabelecimentos de ensino, os museus, os 

(19) A fim de promover o acesso dos 
cidadãos da União ao património cultural 
europeu, é também necessário assegurar 
que as obras órfãs que tenham sido 
digitalizadas e colocadas à disposição do 
público num Estado-Membro estejam 
também disponíveis noutros Estados-
Membros. As bibliotecas, os 
estabelecimentos de ensino, os museus, os 
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arquivos, as instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e as 
organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público que utilizem 
uma obra órfã na realização das suas 
missões de interesse público devem poder 
disponibilizar ao público a obra órfã 
noutros Estados-Membros.

arquivos, as instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico, as 
organizações de radiodifusão e outras 
organizações culturais de serviço público 
acessíveis ao público que utilizem uma 
obra órfã na realização das suas missões de 
interesse público devem poder 
disponibilizar ao público a obra órfã 
noutros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 107
Silvia Costa

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades em vigor nos 
Estados-Membros em matéria de gestão de 
direitos, como as licenças colectivas 
alargadas.

(20) A presente directiva deve promover as 
modalidades em vigor nos Estados-
Membros em matéria de gestão de direitos, 
através de licenças obrigatórias ou de
licenças colectivas alargadas.

Or. it

Alteração 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades em vigor nos 
Estados-Membros em matéria de gestão de 
direitos, como as licenças colectivas 
alargadas.

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades nos Estados-
Membros em matéria de gestão de direitos.

Or. en
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Alteração 109
Marietje Schaake

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades em vigor nos 
Estados-Membros em matéria de gestão de 
direitos, como as licenças colectivas 
alargadas.

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades nos Estados-
Membros em matéria de gestão de direitos.

Or. en

Alteração 110
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades em vigor nos 
Estados-Membros em matéria de gestão de 
direitos, como as licenças colectivas 
alargadas.

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades nos Estados-
Membros em matéria de gestão de direitos, 
como as licenças colectivas alargadas.

Or. de

Alteração 111
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades em vigor nos

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades dos Estados-
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Estados-Membros em matéria de gestão de 
direitos, como as licenças colectivas 
alargadas.

Membros em matéria de gestão de direitos, 
como as licenças colectivas alargadas, as 
presunções legais de representação ou de 
transferência, o licenciamento colectivo
obrigatório, ou combinações destes 
elementos.

Or. fr

Alteração 112
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades em vigor nos 
Estados-Membros em matéria de gestão de 
direitos, como as licenças colectivas 
alargadas.

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades em vigor e 
futuras nos Estados-Membros em matéria 
de gestão de direitos, como as licenças 
colectivas alargadas.

Or. de

Alteração 113
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades em vigor nos 
Estados-Membros em matéria de gestão de 
direitos, como as licenças colectivas 
alargadas.

(20) A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades em vigor ou 
futuras nos Estados-Membros em matéria 
de gestão de direitos, como as licenças 
colectivas alargadas.

Or. en
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Alteração 114
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem 
igualmente ser autorizados a permitir a 
utilização de obras órfãs para fins que 
ultrapassem as missões de interesse 
público das organizações abrangidas pela 
presente directiva. Em tais circunstâncias, 
devem ser protegidos os direitos e os 
interesses legítimos dos titulares dos 
direitos.

Suprimido

Or. de

Alteração 115
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os Estados-Membros devem 
igualmente ser autorizados a permitir a 
utilização de obras órfãs para fins que 
ultrapassem as missões de interesse público 
das organizações abrangidas pela presente 
directiva. Em tais circunstâncias, devem 
ser protegidos os direitos e os interesses 
legítimos dos titulares dos direitos.

(21) Os Estados-Membros devem 
igualmente ser autorizados a permitir a 
utilização de obras órfãs para fins que 
ultrapassem as missões de interesse público 
das bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino, museus, arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico ou organizações de 
radiodifusão de serviço público acessíveis 
ao público e abrangidos pela presente 
directiva. Em tais circunstâncias, devem 
ser protegidos os direitos e os interesses 
legítimos dos titulares dos direitos.

Or. en
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Justificação

Em conformidade com uma certificação da pesquisa diligente, o que clarifica os
beneficiários.

Alteração 116
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico ou organizações de 
radiodifusão de serviço público acessíveis 
ao público para fins que ultrapassam a 
sua missão de interesse público, os 
titulares de direitos que se apresentem para 
reclamar as suas obras devem ser 
remunerados. Essa remuneração deve ter 
em conta o tipo de obra e a utilização em 
causa. Os Estados-Membros podem 
estabelecer que as receitas decorrentes da 
utilização dessas obras órfãs para fins de 
remuneração, mas que não sejam 
reclamadas após o termo do período fixado 
de acordo com a presente directiva, devem 
contribuir para o financiamento de fontes 
de informação relativas a direitos que 
facilitem uma pesquisa diligente, por meios 
automatizados e de baixo custo, 
relativamente a categorias de obras efectiva 
ou potencialmente abrangidas pela presente 
directiva.

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs, os 
titulares de direitos que se apresentem para 
reclamar as suas obras devem ser 
remunerados. Essa remuneração deve ter 
em conta o tipo de obra e a utilização em 
causa. Os Estados-Membros podem 
estabelecer que as receitas decorrentes da 
utilização dessas obras órfãs para fins de 
remuneração, mas que não sejam 
reclamadas após o termo do período fixado 
de acordo com a presente directiva, devem 
contribuir para o financiamento de fontes 
de informação relativas a direitos que 
facilitem uma pesquisa diligente, por meios 
automatizados e de baixo custo, 
relativamente a categorias de obras efectiva 
ou potencialmente abrangidas pela presente 
directiva.

Or. de
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Alteração 117
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico ou 
organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público para fins que 
ultrapassam a sua missão de interesse 
público, os titulares de direitos que se 
apresentem para reclamar as suas obras 
devem ser remunerados. Essa remuneração 
deve ter em conta o tipo de obra e a 
utilização em causa. Os Estados-Membros 
podem estabelecer que as receitas 
decorrentes da utilização dessas obras órfãs 
para fins de remuneração, mas que não 
sejam reclamadas após o termo do período 
fixado de acordo com a presente directiva, 
devem contribuir para o financiamento de 
fontes de informação relativas a direitos 
que facilitem uma pesquisa diligente, por 
meios automatizados e de baixo custo, 
relativamente a categorias de obras 
efectiva ou potencialmente abrangidas 
pela presente directiva.

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico ou 
organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público para fins que 
ultrapassam a sua missão de interesse 
público, os autores que se apresentem para 
reclamar as suas obras devem ser 
remunerados. Essa remuneração deve ter 
em conta o tipo de obra e a utilização em 
causa. Os Estados-Membros podem 
estabelecer que as receitas decorrentes da 
utilização dessas obras órfãs para fins de 
remuneração, mas que não sejam 
reclamadas após o termo do período fixado 
de acordo com a presente directiva, devem 
ser utilizadas para o financiamento das 
instituições ou instalações culturais que 
contribuem para a promoção da 
diversidade cultural.

Or. de

Alteração 118
Marco Scurria

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, (22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
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nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico ou 
organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público para fins que 
ultrapassam a sua missão de interesse 
público, os titulares de direitos que se 
apresentem para reclamar as suas obras 
devem ser remunerados. Essa remuneração 
deve ter em conta o tipo de obra e a 
utilização em causa. Os Estados-Membros 
podem estabelecer que as receitas 
decorrentes da utilização dessas obras órfãs 
para fins de remuneração, mas que não 
sejam reclamadas após o termo do período 
fixado de acordo com a presente directiva, 
devem contribuir para o financiamento de 
fontes de informação relativas a direitos 
que facilitem uma pesquisa diligente, por 
meios automatizados e de baixo custo, 
relativamente a categorias de obras 
efectiva ou potencialmente abrangidas 
pela presente directiva.

nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico ou 
organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público para fins que 
ultrapassam a sua missão de interesse 
público, os titulares de direitos que se 
apresentem para reclamar as suas obras 
devem ser remunerados. Essa remuneração 
deve ter em conta o tipo de obra e a 
utilização em causa. Os Estados-Membros 
podem estabelecer que as receitas 
decorrentes da utilização dessas obras órfãs 
para fins de remuneração, mas que não 
sejam reclamadas após o termo do período 
fixado de acordo com a presente directiva, 
devem contribuir para a constituição de 
um fundo de garantia destinado a 
proteger os titulares de direitos cujos 
direitos não tenham sido reconhecidos por 
não ter sido possível identificar o titular 
de direitos, e a apoiar projectos 
transfronteiras em linha relacionados 
com o acesso a obras órfãs que 
contribuam para a promoção e 
salvaguarda da diversidade cultural e 
linguística da UE.

Or. it

Alteração 119
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico ou 

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico ou 
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organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público para fins que 
ultrapassam a sua missão de interesse 
público, os titulares de direitos que se 
apresentem para reclamar as suas obras 
devem ser remunerados. Essa remuneração 
deve ter em conta o tipo de obra e a 
utilização em causa. Os Estados-Membros 
podem estabelecer que as receitas 
decorrentes da utilização dessas obras órfãs 
para fins de remuneração, mas que não 
sejam reclamadas após o termo do período 
fixado de acordo com a presente directiva, 
devem contribuir para o financiamento de 
fontes de informação relativas a direitos 
que facilitem uma pesquisa diligente, por 
meios automatizados e de baixo custo, 
relativamente a categorias de obras 
efectiva ou potencialmente abrangidas 
pela presente directiva.

organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público para fins que 
ultrapassam a sua missão de interesse 
público, os titulares de direitos que se 
apresentem para reclamar as suas obras 
devem ser remunerados. Essa remuneração 
deve ter em conta o tipo de obra e a 
utilização em causa. Os Estados-Membros 
podem estabelecer que as receitas 
decorrentes da utilização dessas obras órfãs 
para fins de remuneração, mas que não 
sejam reclamadas após o termo do período 
fixado de acordo com a presente directiva, 
devem contribuir para o financiamento das 
instituições ou instalações culturais que 
mais necessitam de apoio ou aquelas que 
têm potencial para produzir os maiores 
benefícios culturais.

Or. es

Alteração 120
Marietje Schaake

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico ou 
organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público para fins que 
ultrapassam a sua missão de interesse 
público, os titulares de direitos que se 
apresentem para reclamar as suas obras 
devem ser remunerados. Essa remuneração 
deve ter em conta o tipo de obra e a 
utilização em causa. Os Estados-Membros 
podem estabelecer que as receitas 

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico ou 
organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público para fins que 
ultrapassam a sua missão de interesse 
público, os titulares de direitos que se 
apresentem para reclamar as suas obras 
devem ser remunerados. Essa remuneração 
deve ter em conta o tipo de obra e a 
utilização em causa. Os Estados-Membros 
podem estabelecer que as receitas 
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decorrentes da utilização dessas obras órfãs 
para fins de remuneração, mas que não 
sejam reclamadas após o termo do período 
fixado de acordo com a presente directiva, 
devem contribuir para o financiamento de 
fontes de informação relativas a direitos 
que facilitem uma pesquisa diligente, por 
meios automatizados e de baixo custo, 
relativamente a categorias de obras efectiva 
ou potencialmente abrangidas pela presente 
directiva.

decorrentes da utilização dessas obras órfãs 
para fins de remuneração, mas que não 
sejam reclamadas após o termo do período 
fixado de acordo com a presente directiva, 
podem contribuir para o financiamento de 
fontes de informação relativas a direitos 
que facilitem uma pesquisa diligente, por 
meios automatizados e de baixo custo, 
relativamente a categorias de obras efectiva 
ou potencialmente abrangidas pela presente 
directiva.

Or. en

Alteração 121
Malika Benarab-Attou

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico ou 
organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público para fins que 
ultrapassam a sua missão de interesse 
público, os titulares de direitos que se 
apresentem para reclamar as suas obras 
devem ser remunerados. Essa remuneração 
deve ter em conta o tipo de obra e a 
utilização em causa. Os Estados-Membros 
podem estabelecer que as receitas 
decorrentes da utilização dessas obras órfãs 
para fins de remuneração, mas que não 
sejam reclamadas após o termo do período 
fixado de acordo com a presente directiva, 
devem contribuir para o financiamento de 
fontes de informação relativas a direitos 
que facilitem uma pesquisa diligente, por 
meios automatizados e de baixo custo, 
relativamente a categorias de obras efectiva 

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico, 
organizações de radiodifusão e outras 
organizações culturais de serviço público 
acessíveis ao público para fins que 
ultrapassam a sua missão de interesse 
público, os titulares de direitos que se 
apresentem para reclamar as suas obras 
devem ser remunerados. Essa remuneração 
deve ter em conta o tipo de obra e a 
utilização em causa. Os Estados-Membros 
podem estabelecer que as receitas 
decorrentes da utilização dessas obras órfãs 
para fins de remuneração, mas que não 
sejam reclamadas após o termo do período 
fixado de acordo com a presente directiva, 
devem contribuir para o financiamento de 
fontes de informação relativas a direitos 
que facilitem uma pesquisa diligente, por 
meios automatizados e de baixo custo, 
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ou potencialmente abrangidas pela presente 
directiva.

relativamente a categorias de obras efectiva 
ou potencialmente abrangidas pela presente 
directiva.

Or. en

Alteração 122
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os Estados-Membros devem, em 
conjugação com diferentes intervenientes 
na cadeia de criação de conteúdos e de 
propriedade de direitos, implementar uma 
política tendente a evitar que as obras se 
tornem órfãs, por forma a limitar o 
aparecimento de obras órfãs e reduzir o 
seu número. Para tal, é necessário 
assegurar a identificação eficaz das obras, 
o intercâmbio de informações sobre obras 
órfãs, e a promoção da gestão colectiva ou 
da gestão colectiva alargada.

Or. en

Alteração 123
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A presente directiva em nada 
prejudica a Directiva 2001/29/CE e trata 
especificamente de determinadas 
utilizações permitidas de obras órfãs, não 
introduzindo novas excepções ou 
limitações aos direitos de autor e direitos 
conexos.



PE472.126v01-00 50/96 AM\876815PT.doc

PT

Or. en

Justificação

A presente directiva visa tratar de uma questão específica a nível de toda a UE, 
nomeadamente a regulação das utilizações permitidas de obras órfãs. O seu objectivo não é –
nem deve, portanto, ser interpretado como tal – a alteração da Directiva 2001/29/CE.

Alteração 124
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs por 
parte de bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino ou museus acessíveis ao público, 
bem como arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público.

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs.

Or. de

Alteração 125
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs por 
parte de bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino ou museus acessíveis ao público, 
bem como arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público.

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs por 
parte de bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino ou museus acessíveis ao público, 
bem como arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão.



AM\876815PT.doc 51/96 PE472.126v01-00

PT

Or. fr

Alteração 126
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs por 
parte de bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino ou museus acessíveis ao público, 
bem como arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público.

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs por 
parte de bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino ou museus acessíveis ao público, 
bem como arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico, editores e organizações 
de radiodifusão.

Or. en

Alteração 127
Seán Kelly

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs por 
parte de bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino ou museus acessíveis ao público, 
bem como arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público.

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs por 
parte de bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino ou museus financiados com fundos 
públicos, bem como arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico, editores de revistas e 
jornais e organizações de radiodifusão de 
serviço público.

Or. en
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Alteração 128
Zoltán Bagó

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs por 
parte de bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino ou museus acessíveis ao público, 
bem como arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público.

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs por 
parte de bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino ou museus acessíveis ao público, 
bem como arquivos, serviços de registo, 
instituições responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público nos 
Estados-Membros.

Or. hu

Alteração 129
Marek Henryk Migalski

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs por 
parte de bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino ou museus acessíveis ao público, 
bem como arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público.

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs por 
parte de bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino, institutos de investigação sem fins 
lucrativos ou museus acessíveis ao 
público, bem como arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e organizações de 
radiodifusão de serviço público.

Or. pl

Alteração 130
Maria Badia i Cutchet
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Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva é aplicável a obras 
publicadas ou difundidas pela primeira 
vez num Estado-Membro e que sejam:

2. A presente directiva é aplicável a obras 
que sejam:

Or. es

Alteração 131
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva é aplicável a obras 
publicadas ou difundidas pela primeira vez 
num Estado-Membro e que sejam:

2. A presente directiva é aplicável a obras 
órfãs  publicadas ou difundidas ou fixadas 
pela primeira vez num Estado-Membro e 
que sejam:

Or. fr

Alteração 132
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva é aplicável a obras 
publicadas ou difundidas pela primeira vez 
num Estado-Membro e que sejam:

2. A presente directiva é aplicável a obras 
publicadas, exibidas ou difundidas pela 
primeira vez num Estado-Membro e que 
sejam:

Or. de
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Alteração 133
Malika Benarab-Attou

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva é aplicável a obras 
publicadas ou difundidas pela primeira vez 
num Estado-Membro e que sejam:

2. A presente directiva é aplicável a obras 
publicadas, difundidas ou apresentadas 
pela primeira vez num Estado-Membro e 
que sejam:

Or. en

Alteração 134
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Obras publicadas sob a forma de livros, 
folhetos, jornais, revistas ou outros escritos 
e que estejam contidas nas colecções de 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus ou arquivos acessíveis ao público, 
ou

(1) Obras publicadas sob a forma de livros, 
folhetos, jornais, revistas ou outros 
escritos, fotografias e obras de artes 
plásticas, ou

Or. de

Alteração 135
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Obras publicadas sob a forma de livros, 
folhetos, jornais, revistas ou outros escritos 
e que estejam contidas nas colecções de 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 

(1) Obras publicadas na íntegra sob a 
forma de livros, folhetos, jornais, revistas 
ou outros escritos e que estejam contidas 
nas colecções de bibliotecas, 
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museus ou arquivos acessíveis ao público, 
ou

estabelecimentos de ensino, museus ou 
arquivos acessíveis ao público, ou

Or. en

Alteração 136
Zoltán Bagó

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Obras publicadas sob a forma de livros, 
folhetos, jornais, revistas ou outros escritos 
e que estejam contidas nas colecções de 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus ou arquivos acessíveis ao público, 
ou

(1) Obras publicadas sob a forma de livros, 
folhetos, jornais, revistas ou outros escritos 
e que estejam contidas nas colecções de 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, serviços de registo ou arquivos 
acessíveis ao público, ou

Or. hu

Alteração 137
Malika Benarab-Attou

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Obras publicadas sob a forma de livros, 
folhetos, jornais, revistas ou outros escritos 
e que estejam contidas nas colecções de 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus ou arquivos acessíveis ao público, 
ou

(1) Obras publicadas sob a forma de livros, 
folhetos, jornais, revistas ou outros escritos 
e que estejam contidas nas colecções de 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus ou arquivos acessíveis ao público, 
ou outras organizações culturais como 
salas de ópera, teatros e orquestras, bem 
como conjuntos musicais e de dança, ou

Or. en
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Alteração 138
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Obras cinematográficas ou audiovisuais 
contidas nas colecções de instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico, ou

(2) Obras cinematográficas, áudio ou 
audiovisuais ou contribuições para obras 
nelas contidas, ou

Or. de

Alteração 139
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Obras cinematográficas, áudio ou 
audiovisuais produzidas por organismos 
de radiodifusão de serviço público antes 
de 31 de Dezembro de 2002 e contidas nos 
seus arquivos.

Suprimido

Or. de

Alteração 140
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Obras cinematográficas, áudio ou 
audiovisuais produzidas por organismos de 
radiodifusão de serviço público antes de 
31 de Dezembro de 2002 e contidas nos 
seus arquivos.

(3) Obras produzidas por organismos de 
radiodifusão e contidas nos seus arquivos.
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Or. de

Alteração 141
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Obras cinematográficas, áudio ou 
audiovisuais produzidas por organismos de 
radiodifusão de serviço público antes de 
31 de Dezembro de 2002 e contidas nos 
seus arquivos.

(3) Obras cinematográficas, áudio ou
audiovisuais produzidas por organismos de 
radiodifusão e contidas nos seus arquivos.

Or. fr

Alteração 142
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Obras cinematográficas, áudio ou 
audiovisuais produzidas por organismos de 
radiodifusão de serviço público antes de 31 
de Dezembro de 2002 e contidas nos seus 
arquivos.

(3) Obras cinematográficas, áudio ou 
audiovisuais produzidas por organismos de 
radiodifusão de serviço público e contidas 
nos seus arquivos.

Or. es

Alteração 143
Morten Løkkegaard

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) Obras cinematográficas, áudio ou 
audiovisuais produzidas por organismos de 
radiodifusão de serviço público antes de 31 
de Dezembro de 2002 e contidas nos seus 
arquivos.

(3) Obras cinematográficas, áudio ou 
audiovisuais produzidas por organismos de 
radiodifusão de serviço público e contidas 
nos seus arquivos.

Or. en

Alteração 144
Marietje Schaake

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Obras cinematográficas, áudio ou 
audiovisuais produzidas por organismos de 
radiodifusão de serviço público antes de 31 
de Dezembro de 2002 e contidas nos seus 
arquivos.

(3) Obras cinematográficas, áudio ou 
audiovisuais produzidas por organismos de 
radiodifusão de serviço público e contidas 
nos seus arquivos.

Or. en

Alteração 145
Malika Benarab-Attou

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Obras cinematográficas, áudio ou 
audiovisuais produzidas por organismos de 
radiodifusão de serviço público antes de 31 
de Dezembro de 2002 e contidas nos seus 
arquivos.

(3) Obras cinematográficas, áudio ou 
audiovisuais produzidas por organismos de 
radiodifusão de serviço público antes de 31 
de Dezembro de 2002 e contidas nos seus 
arquivos, ou

Or. en
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Alteração 146
Malika Benarab-Attou

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Gravações de espectáculos ao vivo, 
ou fotografias e outras imagens de 
espectáculos públicos, contidas nas 
colecções de outras instituições culturais.

Or. en

Alteração 147
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma obra será considerada obra órfã se 
o titular dos direitos sobre a obra não 
estiver identificado ou, mesmo quando
identificado, não tiver sido localizado após 
a realização e registo de uma pesquisa 
diligente do titular do direito em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
3.º.

1. Uma obra será considerada obra órfã se
um ou vários titulares de direitos de autor 
ou de direitos conexos não puderam ser 
identificados ou, mesmo quando 
identificados, não puderam ser 
localizados após a realização e registo de 
uma pesquisa diligente em boa fé dos 
titulares de direitos em conformidade com 
o estabelecido no artigo 3.º.

Or. fr

Alteração 148
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma obra será considerada obra órfã se 1. Uma obra será considerada obra órfã se
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o titular dos direitos sobre a obra não 
estiver identificado ou, mesmo quando 
identificado, não tiver sido localizado após 
a realização e registo de uma pesquisa 
diligente do titular do direito em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
3.º.

o autor ou o titular de um direito de autor 
conexo sobre a obra, não estiver 
identificado ou, mesmo quando 
identificado, não tiver sido localizado após 
a realização e registo de uma pesquisa 
diligente dos mesmos em conformidade 
com o estabelecido no artigo 3.º. No caso 
de obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais, esta disposição é também 
aplicável às contribuições pontuais
individuais para as mesmas; apenas a 
parte em questão será considerada uma 
obra órfã.

Or. de

Alteração 149
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma obra será considerada obra órfã se 
o titular dos direitos sobre a obra não 
estiver identificado ou, mesmo quando 
identificado, não tiver sido localizado após 
a realização e registo de uma pesquisa 
diligente do titular do direito em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
3.º.

1. Uma obra será considerada obra órfã se 
o titular dos direitos sobre a obra não 
estiver identificado ou, mesmo quando 
identificado, não puder ser localizado após 
a realização e registo de uma pesquisa 
diligente do titular do direito em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
3.º.

Or. es

Alteração 150
Zoltán Bagó

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma obra será considerada obra órfã se 1. Uma obra será considerada obra órfã se 
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o titular dos direitos sobre a obra não 
estiver identificado ou, mesmo quando 
identificado, não tiver sido localizado após 
a realização e registo de uma pesquisa 
diligente do titular do direito em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
3.º.

o titular dos direitos sobre a obra não 
estiver identificado ou, mesmo quando 
identificado, não tiver sido localizado após 
a realização, num espaço de tempo 
razoável, e registo de uma pesquisa 
diligente do titular do direito em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
3.º.

Or. hu

Alteração 151
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando há mais do que um titular de 
direitos de autor de uma obra e um dos
titulares dos direitos foi identificado e
localizado, essa obra não será considerada 
obra órfã.

2. Quando há mais do que um titular de 
direitos de autor de uma obra ou esta 
inclui outras obras ou materiais 
protegidos e pelo menos um desses 
titulares não foi identificado nem
localizado, essa obra continua a ser
considerada obra órfã para efeitos da 
presente directiva. Os direitos dos titulares 
conhecidos ou identificados não são 
afectados, nomeadamente no que respeita 
à remuneração. Os Estados-Membros 
zelam por que as organizações referidas 
no artigo 1.º, n.º 1, ou mais 
especificamente as sociedades de gestão 
colectiva devidamente habilitadas, 
realizem uma pesquisa diligente com vista 
à identificação e localização dos outros 
titulares de direitos da obra.

Or. fr

Alteração 152
Petra Kammerevert
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Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando há mais do que um titular de
direitos de autor de uma obra e um dos 
titulares dos direitos foi identificado e 
localizado, essa obra não será 
considerada obra órfã.

2. Quando há mais do que um autor ou
titular de um direito conexo de uma obra, a
autorização concedida por esses autores 
ou titulares de direitos que foi possível 
localizar será considerada suficiente para 
que a obra no seu conjunto seja utilizada 
no caso de não ser possível identificar ou 
localizar outros autores ou titulares de 
direitos conexos em conformidade com a 
presente directiva. No caso das obras 
cujas partes individuais possam ser 
claramente atribuídas a diferentes autores 
ou titulares de direitos conexos, cada 
parte será alvo de uma investigação 
específica a fim de determinar se se trata 
de uma obra órfã na acepção do artigo 2.º, 
n.º 1.

Or. de

Alteração 153
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas 
no artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que 
seja efectuada uma pesquisa diligente 
relativamente a cada obra, mediante a 
consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão.

1. Para fins de estabelecer se uma obra ou
contribuição para uma obra é uma obra 
órfã, o proprietário deve assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente 
relativamente a cada obra, mediante a 
consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão. Os 
proprietários podem recorrer a sociedades 
de gestão colectiva de direitos de autor 
para a realização desta tarefa.

Or. de
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Alteração 154
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente 
relativamente a cada obra, mediante a 
consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão.

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações ou as 
sociedades de gestão colectiva de direitos 
de autor referidas no artigo 1.º, n.º 1, 
devem assegurar que seja efectuada uma 
pesquisa diligente relativamente a cada 
obra, mediante a consulta das fontes 
adequadas para a categoria de obras em 
questão.

Or. de

Alteração 155
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente 
relativamente a cada obra, mediante a 
consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão.

1. 1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente e em boa 
fé relativamente a cada obra individual ou 
qualquer outro material protegido, 
mediante a consulta das fontes adequadas 
para a categoria de obras em questão.

Or. fr

Alteração 156
Sabine Verheyen
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Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As organizações referidas no artigo
1.º, n.º 1, podem recorrer a outras 
organizações, incluindo sociedades de 
gestão colectiva, para a realização da 
pesquisa diligente.

Or. en

Alteração 157
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As fontes adequadas para cada categoria 
de obras são determinadas por cada 
Estado-Membro, em consulta com os 
titulares de direitos e utilizadores, e
incluem as fontes indicadas no anexo.

2. As fontes adequadas para cada categoria 
de obras são determinadas por cada 
Estado-Membro e devem incluir as fontes 
indicadas no anexo.

Or. de

Alteração 158
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As fontes adequadas para cada categoria 
de obras são determinadas por cada 
Estado-Membro, em consulta com os 
titulares de direitos e utilizadores, e 
incluem as fontes indicadas no anexo.

2. As fontes adequadas para cada categoria 
de obras são determinadas por cada 
Estado-Membro, mediante acordo com os 
autores e utilizadores, e incluem as fontes 
indicadas no anexo.

Or. de
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Alteração 159
Seán Kelly

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As fontes adequadas para cada categoria 
de obras são determinadas por cada 
Estado-Membro, em consulta com os 
titulares de direitos e utilizadores, e 
incluem as fontes indicadas no anexo.

2. As fontes adequadas para cada categoria 
de obras são determinadas por cada 
Estado-Membro, mediante acordo com os 
titulares de direitos e utilizadores, e 
incluem as fontes indicadas no anexo.

Or. en

Alteração 160
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As fontes adequadas para cada categoria 
de obras são determinadas por cada 
Estado-Membro, em consulta com os 
titulares de direitos e utilizadores, e 
incluem as fontes indicadas no anexo.

2. As fontes adequadas para cada categoria 
de obras ou qualquer outro material 
protegido são determinadas por cada 
Estado-Membro, em consulta com os 
titulares de direitos e utilizadores, e podem 
incluir as fontes indicadas no anexo.

Or. fr

Alteração 161
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As fontes adequadas para cada categoria 2. As fontes adequadas para cada categoria 
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de obras são determinadas por cada 
Estado-Membro, em consulta com os 
titulares de direitos e utilizadores, e 
incluem as fontes indicadas no anexo.

de obras são determinadas por cada 
Estado-Membro, em consulta com os 
titulares de direitos e utilizadores, e 
incluem todas as fontes indicadas no 
anexo.

Or. en

Justificação

O artigo 3.º, n.º 2, deve estipular claramente que todas as fontes enumeradas no anexo devem 
ser referidas como elementos básicos de qualquer pesquisa diligente, que podem ser 
complementados pelos Estados-Membros, mediante acordo com os titulares de direitos da 
mesma categoria de obras nos Estados-Membros em que se pretende obter a autorização.

Alteração 162
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É exigida a realização de uma pesquisa 
diligente apenas no Estado-Membro da 
primeira publicação ou difusão.

3. É exigida a realização de uma pesquisa 
diligente apenas no Estado-Membro da 
primeira publicação ou difusão.

Or. de

Alteração 163
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É exigida a realização de uma pesquisa 
diligente apenas no Estado-Membro da 
primeira publicação ou difusão.

3. É exigida a realização de uma pesquisa 
diligente apenas no Estado-Membro da 
primeira publicação ou difusão ou fixação.

Or. fr
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Alteração 164
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É exigida a realização de uma pesquisa 
diligente apenas no Estado-Membro da 
primeira publicação ou difusão.

3. É exigida a realização de uma pesquisa 
diligente apenas no Estado-Membro da 
primeira publicação, exibição ou difusão.

Or. de

Alteração 165
Malika Benarab-Attou

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É exigida a realização de uma pesquisa 
diligente apenas no Estado-Membro da 
primeira publicação ou difusão.

3. É exigida a realização de uma pesquisa 
diligente apenas no Estado-Membro da 
primeira publicação, difusão ou
apresentação pública.

Or. en

Alteração 166
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É exigida a realização de uma pesquisa 
diligente apenas no Estado-Membro da 
primeira publicação ou difusão.

3. É exigida a realização de uma pesquisa 
diligente apenas no Estado-Membro da 
primeira publicação ou difusão; no 
entanto, caso exista uma incerteza 
razoável quanto ao local da primeira
publicação ou difusão, as pesquisas 
diligentes podem ser alargadas a outros
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Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O artigo 3.º, n.º 3, deve explicar que as pesquisas devem estender-se para além do país da 
primeira publicação, sempre que existam dúvidas razoáveis quanto ao local.

Alteração 167
Iosif Matula

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando há mais do que um titular de 
direitos de uma obra, inclusive de Estados
não pertencentes à UE, a organização que 
realiza a pesquisa diligente tomará as 
medidas necessárias para localizar esses 
titulares de direitos.

Or. ro

Alteração 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando há conhecimento de que 
uma dada obra cinematográfica ou 
audiovisual resulta de uma co-produção, 
a pesquisa diligente deve ser efectuada em 
cada um dos Estados-Membros onde se 
realizou a co-produção.

Or. en
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Alteração 169
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando uma obra cinematográfica
ou audiovisual que é objecto de uma 
pesquisa diligente é presumidamente 
resultado de uma co-produção, a pesquisa 
diligente deve ser efectuada no país de co-
produção maioritária tendo em conta 
elementos materiais como a língua de 
rodagem ou o título original do filme para 
identificação desse país. Caso a pesquisa 
efectuada nesse país de revele infrutífera, 
a mesma deve obrigatoriamente ser 
prosseguida nos países em que muito 
provavelmente possam ser encontradas
co-produções minoritárias.

Or. fr

Alteração 170
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem velar por 
que os resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registados numa base de dados acessível 
ao público.

4. Os Estados-Membros devem velar por 
que os resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registados e conservados num registo de
bases de dados oficialmente aprovado e
acessível ao público.

Or. lt

Alteração 171
Georgios Papanikolaou
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Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem velar por 
que os resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registados numa base de dados acessível ao 
público.

4. Os Estados-Membros devem velar por 
que os resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registados numa base de dados acessível ao 
público e de fácil utilização.

Or. el

Alteração 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem velar por 
que os resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registados numa base de dados acessível ao 
público.

4. Os Estados-Membros devem velar por 
que os resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registados numa base de dados que esteja
acessível ao público em todos os Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 173
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem velar por 
que os resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registados numa base de dados acessível ao 

4. Os Estados-Membros devem velar por 
que os resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registados numa base de dados
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público. publicamente acessível a todos os 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 174
Iosif Matula

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem velar por 
que os resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registados numa base de dados acessível ao 
público.

4. Os Estados-Membros devem velar por 
que os resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registados numa base de dados acessível ao 
público. A data do início das pesquisas 
diligentes deve ser indicada nessa base de 
dados pública.

Or. ro

Alteração 175
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As sociedades de gestão colectivas 
devidamente autorizadas devem estar 
habilitadas a actuar em nome dos 
titulares de direitos que, mesmo após uma 
pesquisa diligente, não possam ser 
localizados.

Or. en

Alteração 176
Emma McClarkin
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Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando há conhecimento de que 
uma dada obra cinematográfica ou 
audiovisual resulta de uma co-produção, 
a pesquisa diligente deve ser efectuada em 
cada um dos Estados-Membros onde se 
realizou a co-produção.

Or. en

Alteração 177
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando tal seja compatível com a 
legislação comunitária e os acordos 
internacionais em matéria de direitos de 
autor e direitos conexos, os Estados-
Membros podem adoptar modalidades
abrangentes que prevejam sistemas 
simples e alargados para a declaração dos 
direitos. 

Or. de

Alteração 178
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o titular de um direito relativo a uma obra 

Quando uma obra que é considerada órfã 
tem um único autor, os Estados-Membros 



AM\876815PT.doc 73/96 PE472.126v01-00

PT

considerada órfã tenha, a qualquer 
momento, a possibilidade de pôr termo ao 
estatuto de obra órfã.

devem assegurar que esse autor tenha, a 
qualquer momento, a possibilidade de pôr 
termo ao estatuto de obra órfã.

Or. de

Alteração 179
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o titular de um direito relativo a uma obra 
considerada órfã tenha, a qualquer 
momento, a possibilidade de pôr termo ao 
estatuto de obra órfã.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o autor ou o titular de um direito conexo
tenha, a qualquer momento, a possibilidade 
de pôr termo ao estatuto de obra órfã.

Or. de

Alteração 180
Georgios Papanikolaou

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o titular de um direito relativo a uma obra 
considerada órfã tenha, a qualquer 
momento, a possibilidade de pôr termo ao 
estatuto de obra órfã.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o titular ou titulares de direitos relativos a 
uma obra considerada órfã tenham, a 
qualquer momento, a possibilidade e o 
direito exclusivo de pôr termo ao estatuto 
de obra órfã.

Or. el

Alteração 181
Zoltán Bagó
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Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o titular de um direito relativo a uma obra 
considerada órfã tenha, a qualquer 
momento, a possibilidade de pôr termo ao 
estatuto de obra órfã.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o titular de um direito relativo a uma obra 
considerada órfã que entretanto foi 
localizado tenha, a qualquer momento, a 
possibilidade de iniciar um processo para 
pôr termo ao estatuto de obra órfã.

Or. hu

Alteração 182
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A cessação do estatuto de obra órfã 
não deve pôr em causa os contratos 
concluídos até esse momento para a 
utilização, nos termos da presente 
directiva, da obra em questão.

Or. fr

Alteração 183
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as organizações referidas no artigo 
1.º, n.º 1, sejam autorizadas a utilizar uma 
obra órfã das seguintes formas:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as obras órfãs ou as contribuições 
órfãs para obras possam ser utilizadas das
seguintes formas:

Or. de
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Alteração 184
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Colocando a obra órfã à disposição, na 
acepção do artigo 3.° da Directiva 
2001/29/CE;

a) Comunicando a obra órfã ao público, 
colocando-a inclusivamente à sua 
disposição, em qualquer momento e em 
qualquer local;

Or. fr

Alteração 185
Maria Badia i Cutchet

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Colocando a obra órfã à disposição, na 
acepção do artigo 3.° da Directiva 
2001/29/CE;

a) Divulgando a obra órfã ao público, na 
acepção do artigo 3.° da Directiva 
2001/29/CE;

Or. es

Alteração 186
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Colocando a obra órfã à disposição, na 
acepção do artigo 3.° da Directiva 
2001/29/CE;

a) Comunicando a obra órfã ao público, na 
acepção do artigo 3.° da Directiva 
2001/29/CE;

Or. de
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Alteração 187
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Colocando a obra órfã à disposição, na 
acepção do artigo 3.° da Directiva 
2001/29/CE;

a) Comunicando a obra órfã ao público e 
colocando-a à disposição, na acepção do 
artigo 3.° da Directiva 2001/29/CE;

Or. de

Alteração 188
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Contudo, salvo disposição em contrário 
prevista no artigo 7.º, as organizações 
referidas no artigo 1.º, n.º 1, não podem 
utilizar obras órfãs para atingir objectivos 
que não decorram da sua missão de 
interesse público, nomeadamente a 
conservação, restauro e oferta de acesso 
cultural e educativo às obras contidas nas 
suas colecções.

Suprimido

Or. de

Alteração 189
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Contudo, salvo disposição em contrário 
prevista no artigo 7.º, as organizações 
referidas no artigo 1.º, n.º 1, não podem 
utilizar obras órfãs para atingir objectivos 
que não decorram da sua missão de 
interesse público, nomeadamente a 
conservação, restauro e oferta de acesso 
cultural e educativo às obras contidas nas 
suas colecções.

2. Contudo, salvo disposição em contrário 
prevista no artigo 7.º, as organizações 
referidas no artigo 1.º, n.º 1, não podem 
utilizar obras órfãs para atingir objectivos 
que não decorram da sua missão de 
interesse público, nomeadamente a 
conservação, restauro e oferta de acesso às 
obras contidas nas suas colecções para fins 
educativos e de investigação.

Or. fr

Alteração 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Contudo, salvo disposição em contrário 
prevista no artigo 7.º, as organizações 
referidas no artigo 1.º, n.º 1, não podem 
utilizar obras órfãs para atingir objectivos 
que não decorram da sua missão de 
interesse público, nomeadamente a 
conservação, restauro e oferta de acesso 
cultural e educativo às obras contidas nas 
suas colecções.

2. Contudo, salvo disposição em contrário 
prevista no artigo 7.º, as organizações 
referidas no artigo 1.º, n.º 1, não podem 
utilizar obras órfãs para atingir objectivos 
que não decorram da sua missão de 
interesse público, nomeadamente a 
conservação e restauro das obras contidas 
nas suas colecções e a oferta de acesso a 
essas obras para fins culturais, educativos 
e de investigação.

Or. en

Alteração 191
Sabine Verheyen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros terão a 
liberdade de escolher um determinado 
método de gestão de direitos,
nomeadamente o licenciamento colectivo
alargado.

Or. en

Alteração 192
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente directiva em nada prejudica 
a liberdade de celebração de contratos 
dessas organizações no exercício das suas 
missões de interesse público.

Suprimido

Or. de

Alteração 193
Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente directiva em nada prejudica a 
liberdade de celebração de contratos 
dessas organizações no exercício das suas
missões de interesse público.

3. A presente directiva em nada prejudica a 
o exercício de missões de interesse público, 
nomeadamente graças à criação de 
fundos públicos nacionais para a 
digitalização e difusão das obras órfãs.

Or. fr
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Alteração 194
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as organizações referidas no artigo 
1°, n.º 1, quando utilizam obras órfãs em 
conformidade com o n.º 1, mantenham 
registos da sua pesquisa diligente e 
registos de utilização acessíveis ao 
público.

Suprimido

Or. de

Alteração 195
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para garantir a plena eficácia da 
presente directiva, é necessário que os 
organismos de radiodifusão possam
utilizar a obras reconhecidas como órfãs 
no decurso das suas actividades habituais, 
de acordo com as condições estabelecidas
na presente directiva.

Or. fr

Alteração 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. As utilizações de obras órfãs nos
termos da presente directiva devem 
respeitar plenamente os direitos morais 
dos titulares de direitos. No caso de uma 
obra órfã em que o titular de direitos 
tenha sido identificado, mas não foi 
localizado, o nome do titular em questão 
deve ser indicado em qualquer utilização 
da obra.

Or. en

Alteração 197
Silvia Costa

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A presente directiva em nada 
prejudica as modalidades em vigor nos 
Estados-Membros em matéria de gestão 
de direitos, como as licenças colectivas 
alargadas.

Or. it

Alteração 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Utilizações autorizadas de obras órfãs

Or. en
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Alteração 199
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Utilizações autorizadas de obras órfãs

Or. de

Alteração 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar 
as organizações referidas no artigo 1.º, n.º 
1, a utilizar uma obra órfã para fins 
diferentes dos referidos no artigo 6.º, n.º 
2, desde que:

Suprimido

Or. en

Alteração 201
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar 
as organizações referidas no artigo 1.º, n.º 
1, a utilizar uma obra órfã para fins 
diferentes dos referidos no artigo 6.º, n.º 

Suprimido
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2, desde que:

Or. de

Alteração 202
Marie-Christine Vergiat

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar 
as organizações referidas no artigo 1.º, n.º 
1, a utilizar uma obra órfã para fins 
diferentes dos referidos no artigo 6.º, n.º 2, 
desde que:

1. Os Estados-Membros podem autorizar 
as organizações referidas no artigo 1.º, n.º 
1, a utilizar uma obra órfã para fins 
diferentes dos referidos no artigo 6.º, n.º 2,
se essa utilização for compatível com a 
sua missão de serviço público, desde que:

Or. fr

Alteração 203
Iosif Matula

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar 
as organizações referidas no artigo 1.º, n.º 
1, a utilizar uma obra órfã para fins 
diferentes dos referidos no artigo 6.º, n.º 2, 
desde que:

1. Os Estados-Membros podem autorizar 
as organizações referidas no artigo 1.º, n.º 
1, a utilizar uma obra órfã para fins 
diferentes dos referidos no artigo 6.º, n.º 2, 
com base numa taxa fixa razoável, desde 
que:

Or. ro

Alteração 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As organizações referidas no artigo 
1.º, n.º 1, mantenham registos da sua 
pesquisa diligente;

Suprimido

Or. en

Alteração 205
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As organizações referidas no artigo 
1.º, n.º 1, mantenham registos da sua 
pesquisa diligente;

Suprimido

Or. de

Alteração 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As organizações mantenham registos 
acessíveis ao público da sua utilização das 
obras órfãs;

Suprimido

Or. en

Alteração 207
Petra Kammerevert
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Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As organizações mantenham registos 
acessíveis ao público da sua utilização das 
obras órfãs;

Suprimido

Or. de

Alteração 208
Georgios Papanikolaou

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As organizações mantenham registos 
acessíveis ao público da sua utilização das 
obras órfãs;

(2) As organizações mantenham registos de 
fácil utilização, pormenorizados e 
acessíveis ao público da sua utilização das 
obras órfãs;

Or. el

Alteração 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No caso de uma obra órfã em que 
tenha sido identificado, mas não 
localizado, um titular de direitos, o nome 
do titular seja indicado em qualquer 
utilização da obra;

Suprimido

Or. en
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Alteração 210
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No caso de uma obra órfã em que 
tenha sido identificado, mas não 
localizado, um titular de direitos, o nome 
do titular seja indicado em qualquer 
utilização da obra;

Suprimido

Or. de

Alteração 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os titulares de direitos que ponham 
termo ao estatuto de obra órfã, na 
acepção do artigo 5.º, sejam remunerados 
pela utilização que foi feita das obras 
pelas organizações referidas no artigo 1.º, 
n.º 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 212
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os titulares de direitos que ponham 
termo ao estatuto de obra órfã, na 
acepção do artigo 5.º, sejam remunerados 

Suprimido
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pela utilização que foi feita das obras 
pelas organizações referidas no artigo 1.º, 
n.º 1;

Or. de

Alteração 213
Zoltán Bagó

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os titulares de direitos que ponham 
termo ao estatuto de obra órfã, na acepção 
do artigo 5.º, sejam remunerados pela 
utilização que foi feita das obras pelas 
organizações referidas no artigo 1.º, n.º 1;

4. Os titulares de direitos que ponham 
termo ao estatuto de obra órfã, na acepção 
do artigo 5.º, sejam subsequentemente 
remunerados pela utilização que foi feita 
das obras pelas organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1;

Or. hu

Alteração 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os titulares de direitos possam 
reclamar a sua remuneração ao abrigo do 
n.º 4 num prazo fixado pelos Estados-
Membros e que não pode ser inferior a 
cinco anos a contar da data do acto que 
originou a reclamação de direitos.

Suprimido

Or. en

Alteração 215
Petra Kammerevert
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Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os titulares de direitos possam 
reclamar a sua remuneração ao abrigo do 
n.º 4 num prazo fixado pelos Estados-
Membros e que não pode ser inferior a 
cinco anos a contar da data do acto que 
originou a reclamação de direitos.

Suprimido

Or. de

Alteração 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem escolher 
os meios para autorizar a utilização na 
acepção do n.º 1 e manter a sua liberdade 
de decidir da utilização de quaisquer 
receitas que não sejam reclamadas após o 
termo do prazo fixado de acordo com o 
estabelecido no n.º 1, ponto 5.

Suprimido

Or. en

Alteração 217
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem escolher 
os meios para autorizar a utilização na 
acepção do n.º 1 e manter a sua liberdade 

Suprimido
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de decidir da utilização de quaisquer 
receitas que não sejam reclamadas após o 
termo do prazo fixado de acordo com o 
estabelecido no n.º 1, ponto 5.

Or. de

Alteração 218
Iosif Matula

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem escolher os 
meios para autorizar a utilização na 
acepção do n.º 1 e manter a sua liberdade 
de decidir da utilização de quaisquer 
receitas que não sejam reclamadas após o 
termo do prazo fixado de acordo com o 
estabelecido no n.º 1, ponto 5.

2. Os Estados-Membros podem escolher os 
meios para autorizar a utilização na 
acepção do n.º 1 e manter a sua liberdade 
de decidir da utilização de quaisquer 
receitas que não sejam reclamadas após o 
termo do prazo fixado de acordo com o 
estabelecido no n.º 1, ponto 5. As 
instituições do sector público que
financiam projectos culturais nos 
Estados-Membros devem ter prioridade 
no processo de selecção.

Or. ro

Alteração 219
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Possibilidade de gestão colectiva alargada 

de direitos
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as atribuições colectivas de direitos 
aplicáveis entre sociedades de gestão 
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colectiva e grandes operadores, por 
exemplo, organismos de radiodifusão, 
para efeitos de comunicação ao público, 
incluindo actos destinados a colocar as 
obras à disposição do público na acepção 
do artigo 3.º da Directiva 2001/29/CE, em 
relação a determinadas categorias de 
obras ou outras obras abrangidas por 
direitos de autor, possam ser alargadas a 
autores e titulares de direitos conexos nas 
mesmas categorias de obras que não 
sejam representadas pela sociedade de 
gestão colectiva em causa, 
independentemente de a obra em questão 
ser ou não uma obra órfã na acepção do
artigo 2.º, desde que:
a) um titular de direitos que não esteja 
representado pela sociedade de gestão 
colectiva possa, a qualquer momento, 
opor-se à exploração colectiva e exercer 
os seus direitos directamente, e
b) qualquer acordo desse tipo entre uma 
sociedade de gestão colectiva e um grande 
operador fique restringido a produções 
publicadas pela primeira vez no Estado-
Membro em que o operador se encontra
estabelecido. 
2. O n.º 1 do presente artigo não se aplica 
aos filmes cinematográficos.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que no caso dos direitos atribuídos 
colectivamente em conformidade com o 
disposto no n.º 1, a sociedade de gestão 
colectiva mantenha acessíveis ao público 
os registos dos titulares de direitos que 
não sejam identificáveis ou localizáveis.

Or. de

Alteração 220
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 7-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
Registos de utilização e remuneração

1. Os Estados-Membros devem assegurar
que as pesquisas diligentes relativas a 
obras órfãs ou contribuições órfãs para 
obras sejam registadas num formato 
acessível ao público. Para esse efeito,
devem, em cooperação com a Comissão, 
definir normas mínimas uniformes para 
toda a UE e procurar criar ou utilizar um 
banco de dados central.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as utilizações de obras órfãs ou 
contribuições órfãs para obras sejam 
registadas num formato acessível ao 
público. Para esse efeito, devem, em 
cooperação com a Comissão, definir 
normas mínimas uniformes para toda a 
UE e procurar criar ou utilizar um banco 
de dados central.
3. No caso de obras órfãs ou de 
contribuições órfãs para obras cujos 
autores ou titulares de direitos conexos 
tenham sido identificados mas não 
localizados, os nomes dessas pessoas 
devem ser indicados sempre que as obras 
são utilizadas.
4. Os autores ou titulares de direitos 
conexos que ponham termo ao estatuto de 
órfã de uma obra em conformidade com o 
disposto no artigo 5.º serão remunerados 
pela utilização que tenha sido feita dessa 
obra. Essas pessoas podem reclamar a sua 
remuneração num prazo fixado pelos 
Estados-Membros, que não pode ser 
inferior a cinco anos a contar da data do 
acto que originou a reclamação de 
direitos. Se uma sociedade de gestão 
colectiva de direitos, na acepção do artigo 
3.º, tiver direito a receber a remuneração 
em nome dos titulares de direitos na 
qualidade de administradora, a 
reclamação de remuneração deve ser 
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dirigida à sociedade de gestão colectiva de 
direitos.
5. As receitas disponíveis nas sociedades 
de gestão colectiva que não sejam 
reclamadas após p termo do prazo fixado 
de acordo com o estabelecido no n.º 4 
devem ser utilizadas para os fins para que 
as sociedades de gestão colectiva utilizam 
normalmente essas receitas. Os Estados-
Membros podem estabelecer que essas 
receitas sejam utilizadas para cobrir os 
custos da pesquisa diligente ou da
manutenção dos bancos de dados 
necessários para esse efeito.

Or. de

Alteração 221
Zoltán Bagó

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O disposto na presente directiva em nada 
prejudica a aplicação das disposições 
relativas, nomeadamente, a direitos de 
patentes, marcas, direitos conferidos por 
desenhos ou modelos, modelos de 
utilidade, topografias de produtos 
semicondutores, caracteres tipográficos, 
acesso condicionado, acesso a serviços de 
radiodifusão por cabo, protecção dos bens 
pertencentes ao património nacional, 
requisitos de depósito legal, legislação 
sobre práticas restritivas e concorrência 
desleal, segredos comerciais, segurança, 
confidencialidade, protecção dos dados 
pessoais e da vida privada, acesso aos 
documentos públicos e direito contratual.

O disposto na presente directiva em nada 
prejudica a aplicação das disposições 
relativas, nomeadamente, a direitos de 
patentes, marcas, direitos conferidos por 
desenhos ou modelos, modelos de 
utilidade, topografias de produtos 
semicondutores, caracteres tipográficos, 
acesso condicionado, acesso a serviços de 
radiodifusão por cabo, protecção dos bens 
pertencentes ao património nacional, 
requisitos de depósito legal, legislação 
sobre práticas restritivas e concorrência 
desleal, segredos de Estado, segredos 
comerciais, segurança, confidencialidade, 
protecção dos dados pessoais e da vida 
privada, protecção dos direitos à 
privacidade pessoal, acesso aos 
documentos públicos e direito contratual.

Or. hu
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Alteração 222
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A aplicação da presente directiva em 
nada prejudica as disposições relativas à 
gestão dos direitos relativos a obras e 
outros materiais protegidos, 
nomeadamente as disposições em matéria 
de concessão de licenças colectivas, as 
presunções legais de representação ou de 
transferência, a gestão colectiva
obrigatória, ou as combinações destes 
elementos, independentemente de essas 
obras ou materiais protegidos serem ou 
não obras órfãs na acepção do artigo 2.º, 
em conformidade com o direito europeu e 
os tratados internacionais em matéria de 
direitos de autor e direitos conexos. 
Quando tais disposições existem ou são 
introduzidas, cada um dos outros Estados-
Membros deve certificar-se de que os
beneficiários do artigo 1.º, n.º 1, se 
encontram juridicamente protegidos no 
que respeita à sua utilização de obras ou 
outros materiais protegidos abrangidos 
por uma licença ou uma autorização de 
acordo com essas disposições.

Or. fr

Alteração 223
Petra Kammerevert

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente directiva em nada 
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prejudica as disposições actuais ou 
futuras em vigor nos Estados-Membros
aplicáveis à gestão de direitos relativos as 
materiais protegidos por direitos de autor 
ou direitos conexos, em particular 
sistemas de licenciamento colectivo, 
presunções relativamente à representação 
dos titulares de direitos ou à transferência 
de direitos, sistemas de gestão 
obrigatórios por lei, ou combinações 
destes elementos.  

Or. de

Alteração 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Medidas preventivas

Os Estados-Membros devem promover, 
em coordenação com as partes 
interessadas, todas as medidas preventivas
susceptíveis de limitar o aparecimento de 
obras órfãs e de reduzir o seu número.

Or. en

Alteração 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Aplicabilidade no tempo
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1. As disposições da presente directiva são 
aplicáveis a todas as obras referidas no 
artigo 1.º que estejam, em [data de 
transposição], protegidas pela legislação 
dos Estados-Membros em matéria de 
direitos de autor.
2. A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo de quaisquer outros actos 
concluídos e direitos adquiridos até [data 
de transposição].

Or. en

Alteração 226
Marek Henryk Migalski

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As disposições da presente directiva são 
aplicáveis a todas as obras referidas no 
artigo 1.º que estejam, em [data de 
transposição], protegidas pela legislação 
dos Estados-Membros em matéria de 
direitos de autor.

Suprimido

Or. pl

Alteração 227
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Anexo – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A associação de editores no respectivo 
país e associações de autores e jornalistas;

(a) Os editores e a associação de editores 
no respectivo país e associações de autores 
e jornalistas;

Or. en
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Justificação

Também se devem incluir nesta categoria os editores individuais.

Alteração 228
Seán Kelly

Proposta de directiva
Anexo – ponto 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A editora.

Or. en

Alteração 229
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Anexo – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5) Relativamente a obras audiovisuais 
contidas nas colecções de instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e de organizações de 
radiodifusão de serviço público:

5) Relativamente a obras audiovisuais 
contidas nas colecções de instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico e de organizações de 
radiodifusão:

Or. fr

Alteração 230
Helga Trüpel

Proposta de directiva
Anexo – ponto 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) As associações profissionais nos 
Estados-Membros em causa.
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Or. de


