
AM\876815RO.doc PE472.126v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru cultură și educație

2011/0136(COD)

14.10.2011

AMENDAMENTELE
38 - 230

Proiect de aviz
Sabine Verheyen
(PE472.125v01-00)

Anumite utilizări permise ale operelor orfane

Propunere de directivă
(COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))



PE472.126v01-00 2/93 AM\876815RO.doc

RO

AM_Com_LegOpinion



AM\876815RO.doc 3/93 PE472.126v01-00

RO

Amendamentul 38
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 39
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Bibliotecile, muzeele, arhivele, 
instituțiile de învățământ, instituțiile 
patrimoniului cinematografic și 
organismele publice de radiodifuziune sunt 

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

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

Or. es

Amendamentul 40
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

a materialelor tipărite și cele destinate 
căutării și indexării sporesc valoarea 
colecțiilor din biblioteci din punct de 
vedere al cercetării.

Or. lt

Amendamentul 41
Malika Benarab-Attou

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 42
Zoltán Bagó
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Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hu

Amendamentul 43
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Necesitatea de a promova libera 
circulație a cunoștințelor și a inovării în 
cadrul pieței interne este o componentă 
importantă a Strategiei Europa 2020, după 
cum prevede comunicarea Comisiei 
intitulată „Europa 2020: O strategie 
europeană pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii”, printre 
ale cărei inițiative emblematice se numără 

(2) Necesitatea de a promova libera 
circulație a cunoștințelor și a inovării în 
cadrul pieței interne este o componentă 
importantă a Strategiei Europa 2020, după 
cum prevede comunicarea Comisiei 
intitulată „Europa 2020: O strategie 
europeană pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii”, printre 
ale cărei inițiative emblematice se numără 
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elaborarea unei Agende digitale pentru 
Europa.

elaborarea unei Agende digitale pentru 
Europa. Strategia Europa 2020 nu poate fi 
pusă în aplicare decât dacă există o piață 
unică adevărată pentru proprietatea 
intelectuală.

Or. lt

Amendamentul 44
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Crearea unui cadru juridic care să 
faciliteze digitalizarea și difuzarea operelor 
pentru care nu s-a identificat un autor sau, 
chiar dacă a fost identificat, acesta nu este 
localizat (așa-numitele opere orfane) este o 

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

(așa-numitele opere orfane) este o acțiune-
cheie a Agendei digitale pentru Europa, 
după cum se prevede în Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – O 
Agendă digitală pentru Europa.

Or. en

Amendamentul 46
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu articolul 2, în care se folosește termenul „titular al drepturilor 
de autor”, acesta ar trebui preferat termenului limitativ de „autor”.

Amendamentul 47
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 48
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 49
Rolandas Paksas
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Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. lt

Amendamentul 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 51
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu articolul 2, în care se folosește termenul „titular al drepturilor 
de autor”, acesta ar trebui preferat termenului limitativ de „autor”.

Amendamentul 52
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 53
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 54
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4)Drepturile exclusive ale autorilor în ceea 
ce privește reproducerea și punerea la 
dispoziția publicului a operelor lor, astfel 
cum au fost armonizate prin 
Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 

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

informațională, necesită acordul autorului 
înainte ca o operă să fie digitalizată și pusă 
la dispoziție.

Or. de

Amendamentul 55
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 56
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În cazul operelor orfane, acest acord 
prealabil nu poate fi obținut.

Or. de
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Amendamentul 57
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 58
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 59
Zoltán Bagó

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 60
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 61
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) În special, este necesară o abordare 
comună în ceea ce privește stabilirea 
statutului de operă orfană și a utilizărilor 
permise ale acestor opere, pentru a asigura 
certitudinea juridică în cadrul pieței interne 
referitor la utilizarea operelor orfane.
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Or. de

Amendamentul 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 63
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 64
Zoltán Bagó

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hu

Amendamentul 65
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală este foarte importantă pentru 
asigurarea prosperității culturii europene 
și a calității vieții în Europa. În special, 
este necesară o abordare comună în ceea ce 
privește stabilirea statutului de operă 
orfană și a utilizărilor permise ale acestor 
opere, pentru a asigura certitudinea juridică 
în cadrul pieței interne referitor la 
utilizarea operelor orfane de către 
biblioteci, muzee, instituții de învățământ, 
arhive, instituții ale patrimoniului 
cinematografic și organisme publice de 
radiodifuziune.
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Or. lt

Amendamentul 66
Malika Benarab-Attou

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 67
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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prezentei directive în ceea ce privește 
operele aflate în arhivele organismelor de 
radiodifuziune.

Or. de

Amendamentul 68
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Printre operele cinematografice, audio 
și audiovizuale aflate în arhivele 
organismelor publice de radiodifuziune și 
produse de către acestea se numără și opere 
orfane.

Or. en

Amendamentul 69
Marietje Schaake

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Printre operele cinematografice, audio 
și audiovizuale aflate în arhivele 
organismelor publice de radiodifuziune și 
produse de către acestea se numără și opere 
orfane. Luând în considerare statutul 

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

Or. en

Amendamentul 70
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Printre operele cinematografice, audio 
și audiovizuale aflate în arhivele 
organismelor publice de radiodifuziune și 
produse de către acestea se pot număra și 
opere orfane. Luând în considerare statutul 
special al organismelor de radiodifuziune 
în calitate de producători de materiale 
audio și audiovizuale, este necesar să se 
adopte măsuri de limitare pe viitor a 
fenomenului operelor orfane.

Or. fr

Amendamentul 71
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Printre operele cinematografice, audio 
și audiovizuale aflate în arhivele 
organismelor publice de radiodifuziune și 
produse de către acestea se numără și opere 
orfane. Luând în considerare statutul 
special al organismelor de radiodifuziune 
în calitate de producători de materiale 
audio și audiovizuale, precum și 
necesitatea de a adopta măsuri de limitare 
pe viitor a fenomenului operelor orfane, 
este necesar să se ia în considerare 
gestionarea operelor aflate în arhivele 
organismelor de radiodifuziune în sensul 
aplicării prezentei directive.

Or. es

Amendamentul 72
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 73
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) În sensul prezentei directive, operele 
cinematografice, audio și audiovizuale 
aflate în arhivele organismelor de 
radiodifuziune trebuie să includă 
producțiile comandate și finanțate de 
organismele de radiodifuziune și produse 
sub controlul lor editorial.

Or. fr

Amendamentul 74
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9)În sensul prezentei directive, operele 
cinematografice, audio și audiovizuale sau 
contribuții la opere, pe care le conțin, 
aflate în arhivele organismelor de 
radiodifuziune trebuie să includă operele 
comandate de aceste organisme pentru uzul 
lor exclusiv.

Or. de

Amendamentul 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 76
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 77
Malika Benarab-Attou

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 78
Seán Kelly

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În sensul prezentei directive, 
bibliotecile accesibile publicului înseamnă 
biblioteci finanțate din fonduri publice.

Or. en

Amendamentul 79
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 80
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 81
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12)Înainte ca o operă să poată fi 
considerată operă orfană, trebuie efectuată 
o căutare a autorului. Statele membre 
trebuie autorizate să prevadă efectuarea 
acestei căutări de către organizațiile 
menționate în prezenta directivă sau de alte 
organizații, mai ales societățile de 
gestiune.

Or. de

Amendamentul 82
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 83
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să se aplice doar organizațiilor nonprofit. În plus, pentru a 
asigura coerența cu articolul 2, în care se folosește termenul „titular al drepturilor de 
autor”, acesta ar trebui preferat termenului limitativ de „autor”.

Amendamentul 84
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Înainte ca o operă să poată fi 
considerată operă orfană, trebuie efectuată 
o căutare diligentă și de bună-credință a 
autorului. Statele membre trebuie 

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

autor. Statele membre trebuie autorizate să 
prevadă efectuarea acestei căutări de către 
organizațiile menționate în prezenta 
directivă sau de alte organizații.

Or. fr

Amendamentul 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 86
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 87
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Înainte ca o operă să poată fi 
considerată operă orfană, trebuie efectuată 
o căutare diligentă și de bună-credință a 
autorului titular sau a autorilor titulari ai 
drepturilor asupra operei respective. 
Statele membre trebuie autorizate să 
prevadă efectuarea acestei căutări de către 
organizațiile menționate în prezenta 
directivă sau de alte organizații, precum 
societățile de gestiune colectivă.

Or. es

Amendamentul 88
Zoltán Bagó

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hu
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Amendamentul 89
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 90
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este oportună stabilirea unei abordări 
armonizate cu privire la această căutare 
diligentă, pentru a se asigura un nivel 
ridicat protecție a drepturilor de autor în 

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

cadrul Uniunii. Căutarea diligentă trebuie 
să includă consultarea bazelor de date 
accesibile publicului, care conțin informații 
referitoare la statutul unei opere din punct 
de vedere al drepturilor de autor. Mai mult, 
pentru a evita multiplicarea costurilor 
ridicate legate de digitalizare, statele 
membre trebuie să se asigure că utilizarea 
operelor orfane de către organizațiile 
menționate în prezenta directivă, în special 
societățile de gestiune colectivă abilitate,
este înregistrată într-o bază de date 
accesibilă publicului. În măsura 
posibilului, trebuie concepute și 
implementate baze de date accesibile 
publicului conținând informații referitoare 
la rezultatele căutărilor și la utilizarea 
operelor orfane, astfel încât să permită 
interconectarea la nivel paneuropean și 
consultarea acestora prin intermediul unui 
singur punct de intrare.

Or. de

Amendamentul 91
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În plus, pentru a asigura coerența cu articolul 2, în care se folosește termenul „titular al 
drepturilor de autor”, acesta ar trebui preferat termenului de „autor”.
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Amendamentul 92
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 93
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 94
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 95
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15)În scopul de a evita suprapunerea 
eforturilor de căutare, căutarea diligentă 
trebuie efectuată numai în statul membru 
în care opera a fost publicată sau difuzată 
pentru prima dată. În scopul de a permite 
celorlalte state membre să verifice dacă 
statutul de operă orfană al unei opere a fost 
stabilit într-un alt stat membru, statele 
membre trebuie să se asigure că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului.

(15)În scopul de a evita suprapunerea 
eforturilor de căutare, căutarea diligentă 
trebuie efectuată în statul membru în care 
opera a fost publicată sau difuzată pentru 
prima dată. În scopul de a permite 
celorlalte state membre să verifice dacă 
statutul de operă orfană al unei opere a fost 
stabilit într-un alt stat membru, statele 
membre trebuie să se asigure că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului.

Or. de

Amendamentul 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

capacitatea titularilor de drepturi de autor
de a anula statutul de operă orfană, atunci 
când aceștia își reclamă drepturile de autor 
asupra unei anumite opere.

Or. en

Amendamentul 97
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În plus, pentru a asigura coerența cu articolul 2, în care se folosește termenul „titular al 
drepturilor de autor”, acesta ar trebui preferat termenului limitativ de „autor”.

Amendamentul 98
Zoltán Bagó

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hu
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Amendamentul 99
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pierderea statutului de operă orfană 
permite acordarea unei plăți datorate în 
mod normal pentru exploatarea unei 
opere, inclusiv pentru utilizările 
anterioare. Statele membre ar trebui să 
decidă dacă trebuie să se stabilească un 
termen pentru recuperarea redevențelor 
de către titularii de drepturi de autor.

Or. en

Justificare

Clarificare a considerentului (16).

Amendamentul 100
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17)În scopul de a promova educația și 
cultura, statele membre trebuie să permită 
bibliotecilor, instituțiilor de învățământ și 
muzeelor accesibile publicului, precum și, 
arhivelor, instituțiilor patrimoniului 
cinematografic și organismelor publice de 
radiodifuziune să pună la dispoziție și să 
reproducă opere orfane, cu condiția ca 
această utilizare să îndeplinească 
misiunea de interes public a susnumitelor 
organisme, în special în ceea ce privește
conservarea, restaurarea și furnizarea de 
acces în plan cultural și educațional la 

(17)În scopul de a promova educația și 
cultura, statele membre trebuie să permită 
să pună la dispoziție și să reproducă opere 
orfane, și în special pentru a servi la 
conservarea, restaurarea și furnizarea de 
acces în plan cultural și educațional la 
operele aflate în colecțiile lor.
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operele aflate în colecțiile lor. În sensul 
prezentei directive, termenul „instituții ale 
patrimoniului cinematografic” se referă 
la organizațiile desemnate de statele 
membre pentru a colecta, cataloga, 
conserva și restaura filmele care fac parte 
din patrimoniul cultural al acestora.

Or. de

Amendamentul 101
Zoltán Bagó

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hu

Amendamentul 102
Petra Kammerevert
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Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 103
Silvia Costa

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 104
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 105
Zoltán Bagó

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE472.126v01-00 38/93 AM\876815RO.doc

RO

accesibile și în alte state membre.
Bibliotecile, instituțiile de învățământ, 
muzeele, arhivele, instituțiile patrimoniului 
cinematografic accesibile publicului și 
organismele publice de radiodifuziune care 
utilizează o operă orfană în vederea 
îndeplinirii misiunii lor de interes public 
trebuie să aibă posibilitatea de a pune la 
dispoziția publicului această operă orfană 
în alte state membre.

accesibile și în alte state membre. 
Bibliotecile, instituțiile de învățământ, 
muzeele, arhivele, arhivele istorice, 
instituțiile patrimoniului cinematografic 
accesibile publicului și organismele 
publice de radiodifuziune care utilizează o 
operă orfană în vederea îndeplinirii 
misiunii lor de interes public trebuie să 
aibă posibilitatea de a pune la dispoziția 
publicului această operă orfană în alte state 
membre.

Or. hu

Amendamentul 106
Malika Benarab-Attou

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 107
Silvia Costa
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Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prezenta directivă trebuie să 
încurajeze modalitățile de gestionare a 
drepturilor, prin licențe obligatorii sau 
licențe colective extinse, conform 
dispozițiilor actuale din statele membre.

Or. it

Amendamentul 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 109
Marietje Schaake

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 110
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 111
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere dispozițiilor din statele membre cu 
privire la modalitățile de gestionare a 
drepturilor, cum ar fi licențele colective 
extinse, prezumția legală de reprezentare 
sau de transfer, gestionarea colectivă 
obligatorie sau combinații ale acestor 
elemente.

Or. fr

Amendamentul 112
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 113
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 114
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a permite utilizarea 
operelor orfane în scopuri care depășesc 
misiunile de interes public ale 
organismelor care fac obiectul prezentei 
directive. În astfel de situații, drepturile și 
interesele legitime ale titularilor 
drepturilor de autor trebuie protejate.

eliminat



PE472.126v01-00 42/93 AM\876815RO.doc

RO

Or. de

Amendamentul 115
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a permite utilizarea 
operelor orfane în scopuri care depășesc 
misiunile de interes public ale 
organismelor care fac obiectul prezentei 
directive. În astfel de situații, drepturile și 
interesele legitime ale titularilor drepturilor 
de autor trebuie protejate.

(21) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a permite utilizarea 
operelor orfane în scopuri care depășesc 
misiunile de interes public ale bibliotecilor, 
instituțiilor de învățământ, muzeelor, 
arhivelor, instituțiilor patrimoniului 
cinematografic accesibile publicului sau 
organismelor publice de radiodifuziune
care fac obiectul prezentei directive. În 
astfel de situații, drepturile și interesele 
legitime ale titularilor drepturilor de autor 
trebuie protejate.

Or. en

Justificare

În conformitate cu o certificare a căutării diligente, ceea ce clarifică chestiunea 
beneficiarilor.

Amendamentul 116
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Atunci când un stat membru 
autorizează, în condițiile stabilite de 
prezenta directivă, utilizarea operelor 
orfane de către biblioteci, instituții de 
învățământ, muzee, arhive, instituții ale 
patrimoniului cinematografic accesibile 
publicului sau organisme publice de 

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

Statele membre pot să prevadă ca 
veniturile colectate în scop de remunerare 
pentru aceste utilizări ale operelor orfane și 
care nu sunt reclamate după expirarea 
termenului stabilit în conformitate cu 
prezenta directivă să contribuie la 
finanțarea surselor de informații privind 
drepturile de autor, care vor facilita 
căutarea diligentă prin mijloace automate și 
la un cost redus în ceea ce privește 
categoriile de opere care se încadrează 
efectiv sau potențial în domeniul de 
aplicare al prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 117
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Atunci când un stat membru 
autorizează, în condițiile stabilite de 
prezenta directivă, utilizarea operelor 
orfane de către biblioteci, instituții de 
învățământ, muzee, arhive, instituții ale 
patrimoniului cinematografic accesibile 
publicului sau organisme publice de 
radiodifuziune pentru scopuri care 
depășesc misiunea de interes public a 
acestora, titularii drepturilor de autor care 
își reclamă drepturile trebuie remunerați. 
Această remunerație trebuie să țină seama 
de tipul operei și de utilizarea acesteia. 
Statele membre pot să prevadă ca 
veniturile colectate în scop de remunerare 
pentru aceste utilizări ale operelor orfane și 

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

după expirarea termenului stabilit în 
conformitate cu prezenta directivă să 
contribuie la finanțarea institutelor și 
organizațiilor culturale, care contribuie la 
susținerea diversității culturale.

Or. de

Amendamentul 118
Marco Scurria

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Atunci când un stat membru 
autorizează, în condițiile stabilite de 
prezenta directivă, utilizarea operelor 
orfane de către biblioteci, instituții de 
învățământ, muzee, arhive, instituții ale 
patrimoniului cinematografic accesibile 
publicului sau organisme publice de 
radiodifuziune pentru scopuri care 
depășesc misiunea de interes public a 
acestora, titularii drepturilor de autor care 
își reclamă drepturile trebuie remunerați. 
Această remunerație trebuie să țină seama 
de tipul operei și de utilizarea acesteia. 
Această remunerație trebuie să țină seama 
de tipul operei și de utilizarea acesteia. 
Statele membre pot să prevadă ca 
veniturile colectate în scop de remunerare 
pentru aceste utilizări ale operelor orfane și 
care nu sunt reclamate după expirarea 
termenului stabilit în conformitate cu 
prezenta directivă să contribuie la 
formarea unui fond de garanție sub 
protecția eventualilor titulari de drepturi 
nerecunoscuți din cauza unei erori de 
identificare și la susținerea proiectelor de 
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categoriile de opere care se încadrează 
efectiv sau potențial în domeniul de 
aplicare al prezentei directive.

acces transfrontalier online la opere 
orfane, care contribuie la promovarea și 
la protecția diversității culturale și 
lingvistice a Uniunii.

Or. it

Amendamentul 119
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Atunci când un stat membru 
autorizează, în condițiile stabilite de 
prezenta directivă, utilizarea operelor 
orfane de către biblioteci, instituții de 
învățământ, muzee, arhive, instituții ale 
patrimoniului cinematografic accesibile 
publicului sau organisme publice de 
radiodifuziune pentru scopuri care 
depășesc misiunea de interes public a 
acestora, titularii drepturilor de autor care 
își reclamă drepturile trebuie remunerați. 
Această remunerație trebuie să țină seama 
de tipul operei și de utilizarea acesteia. 
Statele membre pot să prevadă ca 
veniturile colectate în scop de remunerare 
pentru aceste utilizări ale operelor orfane și 
care nu sunt reclamate după expirarea 
termenului stabilit în conformitate cu 
prezenta directivă să contribuie la 
finanțarea instituțiilor sau organizațiilor 
culturale care au nevoie cel mai mult de 
ajutor sau care ar putea genera cele mai 
mari beneficii în domeniul cultural.

Or. es
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Amendamentul 120
Marietje Schaake

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 121
Malika Benarab-Attou

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 122
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Statele membre ar trebui, în 
colaborare cu diferite părți interesate din 
lanțul ce include crearea de conținut și 
deținerea de drepturi de proprietate, să 
pună în aplicare o politică pentru a 
împiedica operele să devină orfane,
pentru a limita apariția operelor orfane și 
a reduce numărul acestora. Identificarea 
eficientă a operelor, schimburile de 
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informații privind operele orfane și 
promovarea unei gestionări colective sau 
a unei gestionări colective extinse sunt 
necesare pentru a preveni apariția 
operelor orfane.

Or. en

Amendamentul 123
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere Directivei 2001/29/CE și 
abordează în mod specific anumite 
utilizări permise ale operelor orfane. 
Prezenta directivă nu introduce noi 
excepții sau restricții pentru drepturile de 
autor și drepturile conexe.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă vizează să abordeze un aspect specific pe întreg teritoriul UE, și anume 
reglementarea utilizărilor permise ale operelor orfane. Prezenta directivă nu urmărește 
modificarea Directivei 2001/29/CE și, prin urmare, nu ar trebui să fie interpretată astfel.

Amendamentul 124
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă se referă la unele 
utilizări ale operelor orfane de către 
biblioteci, instituții de învățământ, muzee, 
arhive, instituții ale patrimoniului 

1. Prezenta directivă se referă la unele 
utilizări ale operelor orfane.
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cinematografic accesibile publicului și 
organisme publice de radiodifuziune.

Or. de

Amendamentul 125
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 126
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 127
Seán Kelly



PE472.126v01-00 50/93 AM\876815RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Prezenta directivă se referă la unele 
utilizări ale operelor orfane de către 
biblioteci, instituții de învățământ, muzee, 
arhive, instituții ale patrimoniului 
cinematografic, editori de reviste și ziare 
finanțate din fonduri publice și organisme 
publice de radiodifuziune.

Or. en

Amendamentul 128
Zoltán Bagó

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hu

Amendamentul 129
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă se referă la unele 
utilizări ale operelor orfane de către 
biblioteci, instituții de învățământ, muzee, 

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

nonprofit de cercetare, muzee, arhive, 
instituții ale patrimoniului cinematografic 
accesibile publicului și organisme publice 
de radiodifuziune.

Or. pl

Amendamentul 130
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Prezenta directivă se aplică operelor, și 
anume:

Or. es

Amendamentul 131
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 132
Petra Kammerevert

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

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

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

Or. de

Amendamentul 133
Malika Benarab-Attou

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – formulă introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 134
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 135
Sabine Verheyen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 136
Zoltán Bagó

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hu

Amendamentul 137
Malika Benarab-Attou

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) operelor publicate sub formă de cărți, 
jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri și care 
se găsesc în colecțiile bibliotecilor, 
instituțiilor de învățământ, muzeelor,
arhivelor accesibile publicului sau ale altor 
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organizații culturale, cum ar fi teatrele de 
operă, teatre și orchestre, precum și 
ansamblurile de muzică și de dans, sau

Or. en

Amendamentul 138
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) operelor cinematografice sau
audiovizuale aflate în colecțiile instituțiilor 
patrimoniului cinematografic, sau

(2) operelor cinematografice, audio sau 
audiovizuale sau contribuții la opere aflate 
în acestea, sau

Or. de

Amendamentul 139
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 140
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) operelor produse de organismele de 
radiodifuziune și aflate în arhivele 
acestora.

Or. de

Amendamentul 141
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) operelor cinematografice, audio și 
audiovizuale produse de organismele de 
radiodifuziune și aflate în arhivele 
acestora.

Or. fr

Amendamentul 142
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) operelor cinematografice, audio și 
audiovizuale produse de organismele 
publice de radiodifuziune aflate în arhivele 
acestora.

Or. es
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Amendamentul 143
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) operelor cinematografice, audio și
audiovizuale produse de organismele 
publice de radiodifuziune și aflate în 
arhivele acestora.

Or. en

Amendamentul 144
Marietje Schaake

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) operelor cinematografice, audio și
audiovizuale produse de organismele 
publice de radiodifuziune și aflate în 
arhivele acestora.

Or. en

Amendamentul 145
Malika Benarab-Attou

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 146
Malika Benarab-Attou

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 147
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) O operă este considerată operă orfană 
în cazul în care titularul sau titularii
drepturilor de autor sau ale drepturilor 
conexe nu au putut fi identificați sau, 
chiar dacă au fost identificați, nu au putut 
fi localizați, în urma efectuării și 
înregistrării unei căutări diligente și de 
bună-credință a titularului de drepturi de 
autor, în conformitate cu articolul 3.

Or. fr

Amendamentul 148
Petra Kammerevert
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. O operă este considerată operă orfană în 
cazul în care autorul sau titularul de 
drepturi conexe nu este identificat sau, 
chiar dacă este identificat, nu este localizat, 
în urma efectuării și înregistrării unei 
căutări diligente a acestuia, în conformitate 
cu articolul 3. În cazul operelor 
cinematografice, audio și audiovizuale 
acest lucru poate fi valabil și pentru 
contribuții singulare, delimitabile la 
opere; în această situație, doar această 
parte este considerată orfană.

Or. de

Amendamentul 149
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 150
Zoltán Bagó

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

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

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

Or. hu

Amendamentul 151
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Atunci când o operă are mai mulți 
titulari de drepturi de autor sau conține 
alte opere sau elemente protejate, iar cel 
puțin unul dintre aceștia nu a fost 
identificat și localizat, opera respectivă 
continuă să fie considerată operă orfană în 
sensul prezentei directive. Nu se aduce 
atingere drepturilor titularilor de drepturi 
de autor cunoscuți sau identificați, în 
special dreptului acestora la remunerație. 
Statele membre garantează că 
organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) sau, în special, societățile de 
gestiune colectivă abilitate, efectuează o 
căutare diligentă pentru a identifica și 
localiza ceilalți titulari ai drepturilor de 
autor aferente operei respective.

Or. fr

Amendamentul 152
Petra Kammerevert
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 153
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu scopul de a stabili dacă o operă este 
sau nu o operă orfană, organizațiile 
menționate la articolul 1 alineatul (1) se 
asigură că pentru fiecare operă se 
efectuează o căutare diligentă, prin 
consultarea surselor corespunzătoare 
pentru fiecare categorie de opere în cauză.

1. Cu scopul de a stabili dacă o operă sau o 
contribuție la o operă este sau nu o operă 
orfană, proprietarii săi se asigură că pentru 
fiecare operă se efectuează o căutare 
diligentă, prin consultarea surselor 
corespunzătoare pentru fiecare categorie de 
opere în cauză. În acest sens se 
însărcinează societățile de gestiune.

Or. de
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Amendamentul 154
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu scopul de a stabili dacă o operă este 
sau nu o operă orfană, organizațiile 
menționate la articolul 1 alineatul (1) se 
asigură că pentru fiecare operă se 
efectuează o căutare diligentă, prin 
consultarea surselor corespunzătoare 
pentru fiecare categorie de opere în cauză.

1. Cu scopul de a stabili dacă o operă este 
sau nu o operă orfană, organizațiile 
menționate la articolul 1 alineatul (1) sau 
societățile de gestiune se asigură că pentru 
fiecare operă se efectuează o căutare 
diligentă, prin consultarea surselor 
corespunzătoare pentru fiecare categorie de 
opere în cauză.

Or. de

Amendamentul 155
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu scopul de a stabili dacă o operă este 
sau nu o operă orfană, organizațiile 
menționate la articolul 1 alineatul (1) se 
asigură că pentru fiecare operă se 
efectuează o căutare diligentă, prin 
consultarea surselor corespunzătoare 
pentru fiecare categorie de opere în cauză.

1. (1) Cu scopul de a stabili dacă o operă 
este sau nu o operă orfană, organizațiile 
menționate la articolul 1 alineatul (1) se 
asigură că pentru fiecare operă individuală 
sau orice alt element protejat se 
efectuează o căutare diligentă și de bună-
credință, prin consultarea surselor 
corespunzătoare pentru fiecare categorie de 
opere în cauză.

Or. fr

Amendamentul 156
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Organismele menționate la articolul 1 
alineatul (1) pot permite altor organizații, 
inclusiv societăților colective, să efectueze 
căutarea diligentă.

Or. en

Amendamentul 157
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere vor fi stabilite de fiecare 
stat membru în parte, prin consultare cu 
titulari de drepturi de autor și cu 
utilizatori și vor include sursele enumerate 
în anexă.

2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere vor fi stabilite de fiecare 
stat membru în parte, și trebuie să includă 
sursele enumerate în anexă.

Or. de

Amendamentul 158
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere vor fi stabilite de fiecare 
stat membru în parte, prin consultare cu
titulari de drepturi de autor și cu 
utilizatori și vor include sursele enumerate 
în anexă.

2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere vor fi stabilite de fiecare 
stat membru în parte, prin punere de acord 
cu autori și cu utilizatori și vor include 
sursele enumerate în anexă.

Or. de
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Amendamentul 159
Seán Kelly

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere vor fi stabilite de fiecare 
stat membru în parte, prin consultare cu 
titulari de drepturi de autor și cu utilizatori 
și vor include sursele enumerate în anexă.

2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere vor fi stabilite de fiecare 
stat membru în parte, în acord cu titulari de 
drepturi de autor și cu utilizatori și vor 
include sursele enumerate în anexă.

Or. en

Amendamentul 160
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere vor fi stabilite de fiecare 
stat membru în parte, prin consultare cu 
titulari de drepturi de autor și cu utilizatori 
și vor include sursele enumerate în anexă.

2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere sau orice alt element 
protejat vor fi stabilite de fiecare stat 
membru în parte, prin consultare cu titulari 
de drepturi de autor și cu utilizatori și pot 
include sursele enumerate în anexă.

Or. fr

Amendamentul 161
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
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categorie de opere vor fi stabilite de fiecare 
stat membru în parte, prin consultare cu 
titulari de drepturi de autor și cu utilizatori 
și vor include sursele enumerate în anexă.

categorie de opere vor fi stabilite de fiecare 
stat membru în parte, prin consultare cu 
titulari de drepturi de autor și cu utilizatori 
și vor include toate sursele enumerate în 
anexă.

Or. en

Justificare

Articolul 3 alineatul (2) ar trebui să clarifice faptul că toate sursele enumerate în anexă ar 
trebui menționate ca fiind elemente de bază ale oricărei căutări diligente, care pot fi 
suplimentate de statele membre, astfel cum s-a convenit de către titularii drepturilor de autor 
pentru aceeași categorie de opere în statele membre în care se solicită autorizarea.

Amendamentul 162
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 163
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 164
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 165
Malika Benarab-Attou

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Căutarea diligentă trebuie efectuată doar 
în statul membru în care opera a fost 
publicată, difuzată sau reprezentată în fața 
publicului pentru prima dată.

Or. en

Amendamentul 166
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Căutarea diligentă trebuie efectuată doar 
în statul membru în care opera a fost 
publicată sau difuzată pentru prima dată; 
cu toate acestea, în cazul în care există o 
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incertitudine rezonabilă în ceea ce 
privește locul în care opera a fost 
publicată sau difuzată pentru prima dată, 
căutările diligente pot fi extinse și în alte 
state membre.

Or. en

Justificare

Articolul 3 alineatul (3) ar trebui să explice că cercetările ar trebui să se extindă dincolo de 
țara în care opera a fost publicată pentru prima dată, în cazul în care există îndoieli 
întemeiate în ceea ce privește locul.

Amendamentul 167
Iosif Matula

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care opera are mai mulți 
titulari de drepturi de autor provenind 
inclusiv din state din afara UE, 
organismul care efectuează căutarea
diligentă face demersurile pentru 
localizarea acestora.

Or. ro

Amendamentul 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care se cunoaște faptul că 
o operă cinematografică sau audiovizuală 
este o coproducție, căutarea diligentă 
trebuie să fie efectuată în fiecare dintre 
statele membre în care a avut loc 
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coproducția.

Or. en

Amendamentul 169
Jean-Marie Cavada

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care se presupune că o 
operă cinematografică sau audiovizuală 
care a făcut obiectul unei căutări 
diligente este o coproducție, căutarea 
diligentă trebuie să fie efectuată în țara în 
care s-a realizat cea mai mare parte a 
coproducției, luând în considerare 
elementele materiale, cum ar fi limba în 
care s-a filmat sau titlul original al 
filmului pentru a identifica țara 
respectivă. În cazul unei căutări nereușite 
în țara respectivă, căutarea trebuie să fie 
efectuată în mod obligatoriu în țările în 
care există o presupunere accentuată în 
ceea ce privește existența unor coproducții 
mici.

Or. fr

Amendamentul 170
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului.

4. Statele membre se asigură că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate și stocate în baze de 
date oficiale, accesibile publicului.
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Or. lt

Amendamentul 171
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă public.

4. Statele membre se asigură că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
deschisă și ușor accesibilă public. 

Or. el

Amendamentul 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului.

4. Statele membre se asigură că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului în toate statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 173
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că rezultatele 4. Statele membre se asigură că rezultatele 
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căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului.

căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului tuturor statelor 
membre.

Or. de

Amendamentul 174
Iosif Matula

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului.

4. Statele membre se asigură că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului. Începerea căutărilor 
diligente se indică în această bază de date 
publică.

Or. ro

Amendamentul 175
Sabine Verheyen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Societățile de gestiune colectivă 
abilitate au dreptul să opereze în numele 
acelor titulari de drepturi de autor care nu 
pot fi localizați nici în urma unei căutări 
diligente.

Or. en

Amendamentul 176
Emma McClarkin
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 177
Helga Trüpel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre pot prevedea, în 
conformitate cu dreptul comunitar și 
acordurile internaționale privind dreptul 
de autor și drepturile conexe, dispoziții 
vaste care introduc sisteme simple și 
extinse de acordare a drepturilor de autor.

Or. de

Amendamentul 178
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 179
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că autorul sau 
titularul unor drepturi conexe asupra unei 
opere considerate a fi orfană are, în orice 
moment, posibilitatea de a anula statutul de 
operă orfană.

Or. de

Amendamentul 180
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că titularul sau 
titularii drepturilor de autor asupra unei 
opere considerate a fi orfană au, în orice 
moment, posibilitatea și dreptul exclusiv 
de a anula statutul de operă orfană;

Or. el

Amendamentul 181
Zoltán Bagó

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că titularul 
drepturilor de autor asupra unei opere 
considerate a fi orfană, apărut între timp,
are, în orice moment, posibilitatea de a 
iniția anularea statutului de operă orfană.

Or. hu

Amendamentul 182
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pierderea statutului de operă orfană 
nu repune în discuție contractele 
încheiate până la acel moment cu privire 
la utilizarea, în conformitate cu prezenta 
directivă, a operei care anterior era 
orfană.

Or. fr

Amendamentul 183
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 184
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punând la dispoziția publicului opera 
orfană, în sensul articolului 3 din 
Directiva 2001/29/CE;

(a) prezentând publicului opera orfană, 
inclusiv punând la dispoziția publicului 
această operă, indiferent de locul sau 
momentul ales în mod autonom;

Or. fr

Amendamentul 185
Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punând la dispoziția publicului opera 
orfană, în sensul articolului 3 din 
Directiva 2001/29/CE;

(a) publicarea operei orfane, în sensul 
articolului 3 din Directiva 2001/29/CE;

Or. es

Amendamentul 186
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punând la dispoziția publicului opera 
orfană, în sensul articolului 3 din 
Directiva 2001/29/CE;

(a) redând public opera orfană, în sensul 
articolului 3 din Directiva 2001/29/CE;

Or. de
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Amendamentul 187
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punând la dispoziția publicului opera 
orfană, în sensul articolului 3 din 
Directiva 2001/29/CE;

(a) redând public și punând la dispoziția
publicului opera orfană, în sensul 
articolului 3 din Directiva 2001/29/CE;

Or. de

Amendamentul 188
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 189
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cu toate acestea, cu excepția unor
prevederi contrare ale articolului 7, 

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

organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) nu pot utiliza operele orfane în 
alte scopuri decât acela de îndeplinire a 
misiunii lor de interes public, și anume 
conservarea, restaurarea și furnizarea de 
acces în plan educațional și de cercetare la 
operele aflate în colecțiile lor.

Or. fr

Amendamentul 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 191
Sabine Verheyen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre sunt libere să aleagă o 
anumită metodă de gestionare a 
drepturilor, cum ar fi licențele colective 
extinse.
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Or. en

Amendamentul 192
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezenta directivă nu aduce atingere 
libertății contractuale a acestor 
organizații în ceea ce privește exercitarea 
misiunii lor de interes public.

eliminat

Or. de

Amendamentul 193
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezenta directivă nu aduce atingere 
libertății contractuale a acestor 
organizații în ceea ce privește exercitarea 
misiunii lor de interes public.

3. Prezenta directivă nu aduce atingere 
exercitării misiunilor de interes public, în 
special datorită creării de fonduri publice 
naționale pentru digitalizarea și difuzarea 
operelor orfane.

Or. fr

Amendamentul 194
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că, atunci eliminat
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când organizațiile menționate la articolul 
1 alineatul (1) utilizează opere orfane în 
conformitate cu alineatul (1) din 
prezentul articol, ele păstrează evidența 
căutării lor diligente și o evidență publică 
a utilizării.

Or. de

Amendamentul 195
Jean-Marie Cavada

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Utilizarea operelor orfane în cadrul 
prezentei directive respectă pe deplin 
drepturile morale ale titularilor 
drepturilor de autor. În cazul în care 
autorul unei opere orfane a fost 
identificat, dar nu a fost localizat, numele 
autorului este menționat la fiecare 
utilizare a operei respective.

Or. en
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Amendamentul 197
Silvia Costa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor actuale din statele membre cu 
privire la modalitățile de gestionare a 
drepturilor, cum ar fi licențele colective 
extinse.

Or. it

Amendamentul 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Utilizări autorizate ale operelor orfane

Or. en

Amendamentul 199
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 7 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Utilizări autorizate ale operelor orfane

Or. de
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Amendamentul 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 201
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 202
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot autoriza utilizarea 
unei opere orfane de către organismele 

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

organismele menționate la articolul 1 
alineatul (1) în alte scopuri decât cele 
menționate la articolul 6 alineatul (2) dacă 
această utilizare este în concordanță cu 
misiunea publică a acestora, cu condiția 
ca:

Or. fr

Amendamentul 203
Iosif Matula

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Statele membre pot autoriza utilizarea 
unei opere orfane de către organismele 
menționate la articolul 1 alineatul (1) în 
alte scopuri decât cele menționate la 
articolul 6 alineatul (2), pe baza unor taxe 
fixe si rezonabile, cu condiția ca:

Or. ro

Amendamentul 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 205
Petra Kammerevert
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 207
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 208
Georgios Papanikolaou
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) organismele să păstreze evidențe
practice și analitice, accesibile publicului, 
cu privire la căutarea operelor orfane;

Or. el

Amendamentul 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 210
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 212
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 213
Zoltán Bagó

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. titularii drepturilor de autor care 
anulează statutul de operă orfană al unei 

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

opere, în sensul articolului 5, să fie 
remunerați ulterior pentru utilizarea dată 
operei în cauză de către organismele 
menționate la articolul 1 alineatul (1);

Or. hu

Amendamentul 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 215
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 217
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 218
Iosif Matula

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

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

2. Statele membre pot alege modalitățile de 
autorizare a utilizării în sensul alineatului 
(1) și rămân libere să decidă cu privire la
utilizarea oricăror venituri nereclamate 
după expirarea termenului stabilit în 
conformitate cu alineatul 1 punctul (5). Se 
selectează, cu prioritate, instituții publice 
care finanțează proiecte culturale în 
statele membre.

Or. ro

Amendamentul 219
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Posibilitatea gestionării colective extinse a 

drepturilor
1. Statele membre se asigură că limitările 
colective ale drepturilor dintre societățile 
de gestiune și organizațiile în masă care 
valorifică drepturi, ca de exemplu 
organismele publice de radiodifuziune 
pentru redarea publică, inclusiv punerea 
la dispoziția publicului în sensul 
articolului 3 din Directiva 2001/29/CE 
privind anumite categorii de opere sau 
alte opere protejate de drepturile de autor 
pot fi extinse la autori și titulari de 
drepturi conexe ale acelorași categorii de 
opere, care nu sunt reprezentate de 
societatea de gestiune, indiferent de faptul 
dacă opera este sau nu o operă orfană în 
sensul articolului 2, cu condiția ca
(a)titularul drepturilor de autor, care nu 
este reprezentat de societatea de gestiune, 
are oricând dreptul să contrazică 
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percepția colectivă și poate beneficia el 
însuși de drepturile sale și
(b)un astfel de acord dintre societățile de 
gestiune și organizațiile în masă care 
valorifică drepturile de autor să se aplice 
doar producțiilor care au fost publicate 
pentru prima oară în statul membru în 
care își are sediul organizația în masă 
care valorifică drepturile de autor.
2. Alineatul (1) al acestui articol nu se 
aplică producțiilor cinematografice.
3. Statele membre se asigură că în 
cazurile în care limitarea colectivă a 
drepturilor este efectuată în conformitate 
cu alineatul (1), societățile de gestiune 
competente țin registrele titularilor de 
drepturi de autor accesibile publicului, 
care ori nu pot fi identificați ori nu pot fi 
găsiți.

Or. de

Amendamentul 220
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Documentarea și înregistrarea utilizării și 

remunerației 
1. Statele membre se asigură că va fi 
documentată public căutarea diligentă a 
operelor orfane sau a contribuțiilor 
orfane la opere. Statele membre trebuie să 
dezvolte în acest sens în colaborare cu 
Comisia norme minime unitare, valabile 
la nivelul UE, și să se îndrepte spre 
crearea, respectiv utilizarea unei bănci 
centrale de baze.
2. Statele membre se asigură că utilizarea 
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operelor orfane sau a contribuțiilor 
orfane la opere este înregistrată public. 
Statele membre trebuie să dezvolte în 
acest sens în colaborare cu Comisia 
norme minime unitare, valabile la nivelul 
UE și să se îndrepte spre crearea, 
respectiv utilizarea unei bănci centrale de 
baze.
3. La fiecare utilizare a operelor orfane 
sau a contribuțiilor orfane la opere, chiar 
dacă au fost căutați autorii sau titularii 
drepturilor conexe, însă nu au fost găsiți, 
trebuie menționate numele acestora .
4. Autorii sau titularii drepturilor conexe, 
care anulează statutul de operă orfană în 
sensul articolului 5, trebuie remunerați 
pentru utilizarea care a avut deja loc. 
Aceștia pot solicita să fie remunerați 
într-un termen stabilit de statele membre 
și care nu trebuie să fie mai scurt de cinci 
ani de la data actului prin care s-a 
formulat cererea. În cazul în care o 
societate de gestiune colectivă, în sensul 
articolului 3, a fost abilitată să încaseze 
remunerația în calitate de gestionar, 
solicitarea de remunerare este adresată 
societății de gestiune colectivă.
5. Veniturile devenite disponibile la 
societățile de gestiune, în privința cărora 
nu au fost invocate drepturi după 
expirarea termenului stabilit conform 
alineatului (4), sunt alocate utilizării sunt 
utilizate în scopurile prevăzute pentru 
astfel de venituri în cadrul societăților de 
gestiune. Statele membre pot stabili 
dispoziții care folosesc veniturile în 
vederea acoperirii costurilor aferente 
căutării diligente sau a menținerii și 
îngrijirii bazelor de date necesare în acest 
sens.

Or. de
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Amendamentul 221
Zoltán Bagó

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor privind în special brevetele, 
mărcile comerciale, desenele și modelele 
industriale, modelele utilitare, topografia 
semiconductoarelor, caracterele 
tipografice, accesul condiționat, accesul 
serviciilor de radiodifuziune sau 
televiziune la transmisia prin cablu, 
protecția tezaurelor naționale, cerințele 
privind depozitele reglementate, 
dispozițiile legale privind practicile 
restrictive și concurența neloială, secretele 
comerciale, securitatea, confidențialitatea, 
protecția datelor și respectarea vieții 
private, accesul la documente publice și 
dreptul contractual.

Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor privind în special brevetele, 
mărcile comerciale, desenele și modelele 
industriale, modelele utilitare, topografia 
semiconductoarelor, caracterele 
tipografice, accesul condiționat, accesul 
serviciilor de radiodifuziune sau 
televiziune la transmisia prin cablu, 
protecția tezaurelor naționale, cerințele 
privind depozitele reglementate, 
dispozițiile legale privind practicile 
restrictive și concurența neloială, secretele 
de stat, secretele comerciale, securitatea, 
confidențialitatea, protecția datelor și 
respectarea vieții private, protecția 
drepturilor referitoare la sfera privată, 
accesul la documente publice și dreptul 
contractual.

Or. hu

Amendamentul 222
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor referitoare la gestionarea 
drepturilor asupra operelor și asupra altor 
elemente protejate și nici dispozițiilor 
privind acordarea licențelor colective, 
prezumțiilor legale de reprezentare sau de 
transfer, gestionării obligatorii colective 
sau combinațiilor acestor elemente, 
indiferent dacă aceste opere sau elemente 
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protejate sunt sau nu opere orfane în 
sensul articolului 2, în conformitate cu 
legislația europeană și cu tratatele 
internaționale privind drepturile de autor 
și drepturile conexe. În cazul în care 
există sau sunt stabilite astfel de dispoziții, 
fiecare dintre celelalte state membre se 
asigură că beneficiarii menționați la 
articolul 1 alineatul (1) sunt protejați din 
punct de vedere juridic în ceea ce privește 
utilizarea operelor sau a altor elemente 
protejate care fac obiectul unei licențe sau 
al unei autorizații în temeiul acestor 
dispoziții.

Or. fr

Amendamentul 223
Petra Kammerevert

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor existente în statele membre 
sau celor în curs de dezvoltare privind 
gestionarea drepturilor obiectelor 
protejate de dreptul de autor și alte 
drepturi adiacente, mai ales sistemele 
colective de acordare de licențe, 
prezumția, respectiv reprezentarea 
titularilor de drepturi de autor sau a 
transmiterii de drepturi, sisteme de 
gestionare a drepturilor obligatorii 
prescrise sau combinații ale acestora.

Or. de

Amendamentul 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Măsuri preventive

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

Or. en

Amendamentul 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Aplicarea în timp

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

Or. en

Amendamentul 226
Marek Henryk Migalski

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a 
se conforma prezentei directive până la 
[…]. Statele membre comunică imediat 
Comisiei textul acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între aceste acte și 
prezenta directivă.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 227
Emma McClarkin

Propunere de directivă
Anexă – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Editorii individuali ar trebui incluși, de asemenea, în această categorie.

Amendamentul 228
Seán Kelly

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) editura.

Or. en
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Amendamentul 229
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Anexă – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 230
Helga Trüpel

Propunere de directivă
Anexă – punctul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Asociațiile profesionale din statele 
membre respective.

Or. de


