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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Antecedentes:

A União Europeia possui um património cultural extraordinariamente rico. No entanto, 
grande parte desse património está desaproveitado nos arquivos e bibliotecas dos 
Estados-Membros e os cidadãos europeus não têm acesso a ele. Por isso, é necessário para a 
preservação da diversidade da cultura europeia que estas obras sejam disponibilizadas a nível 
transfronteiriço.

Actualmente, os Estados-Membros da União Europeia só têm condições para digitalizar nos 
respectivos territórios as obras cujo titular de direitos não pode ser identificado. A nova 
legislação permitirá, no futuro, um acesso em linha à escala europeia a essas obras órfãs.

Com a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a determinadas 
utilizações permitidas de obras órfãs, a Comissão Europeia cria uma base para o tratamento de 
livros, jornais, revistas, filmes, músicas, produções televisivas, etc., protegidos por direitos de 
autor, mas cujos titulares de direitos não podem ser identificados.

Neste contexto, a relatora gostaria de salientar os seguintes pontos:

Objectivos:

Se uma obra for considerada órfã, pode ser digitalizada e, desse modo, colocada à disposição 
do público europeu.

A publicação através da Internet ou de outros canais de distribuição constitui uma forma 
importante de promover a diversidade cultural europeia e de a tornar acessível a todos. A 
digitalização não beneficia apenas museus, bibliotecas, organizações de radiodifusão, 
arquivos, universidades e outros estabelecimentos de ensino e instituições científicas. 
Também os particulares têm muito a ganhar com a disponibilização digital de obras órfãs.

A digitalização de obras órfãs é um elemento essencial da manutenção do património cultural 
da União Europeia, uma vez que a directiva proporciona aos cidadãos dos Estados-Membros
o acesso transfronteiriço e legal às obras órfãs.

Exigências:

Uma obra deve ser considerada órfã enquanto não forem identificados todos os titulares dos 
respectivos direitos. No entanto, convém garantir que as reclamações dos titulares dos direitos 
conhecidos não sejam prejudicadas.

Para determinar se uma obra é órfã, é necessário efectuar uma pesquisa diligente. Trata-se de 
uma extensa investigação que deve ser realizada ao mais alto nível técnico e científico.

As pesquisas das organizações de radiodifusão são, regra geral, bastante orientadas para o 
curto prazo e para a actualidade e, por questões de tempo, não podem ser suficientemente 
aprofundadas. Os pequenos museus, arquivos e institutos nem sempre dispõem dos recursos 
necessários em termos de pessoal e infra-estruturas e, por este motivo, nem sempre lhes é 
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possível efectuar uma pesquisa diligente.

Por conseguinte, é absolutamente imprescindível integrar neste processo as sociedades de 
gestão colectiva de direitos. Estas sociedades devem estar habilitadas para efectuar uma 
pesquisa diligente sempre que um arquivo, um museu, uma organização de radiodifusão, etc., 
não tenha condições para o fazer.

As sociedades de gestão colectiva de direitos têm ainda uma outra função: quando uma obra 
não tem apenas um titular de direitos, mas vários, as sociedades de gestão colectiva de 
direitos representam, numa base fiduciária, o titular não localizável. Por exemplo, as 
produções televisivas envolvem muitas vezes entre 50 e 100 titulares de direitos, e só muito 
raramente é possível localizar todos eles.

Bibliotecas em linha como a Europeana e outros grandes projectos de digitalização europeus 
dependem de um acesso à escala da UE. Uma solução uniforme que abranja os territórios dos 
diferentes Estados-Membros é, por conseguinte, indispensável.

A pesquisa de obras órfãs, a digitalização e a publicação devem processar-se sempre de 
acordo com o mais alto nível científico e técnico. Por conseguinte, é necessário que a 
directiva torne possível que também no futuro sejam aplicados os métodos mais actuais. Para 
este fim, é indispensável um intenso intercâmbio entre os Estados-Membros do ponto de vista 
das melhores práticas.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de directiva
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) Na sua acção ao abrigo de outras 
disposições dos Tratados, é exigido à 
União que tenha em conta os aspectos 
culturais, a fim de, nomeadamente, 
respeitar e promover a diversidade das 
suas culturas.

Or. en

Alteração 2
Proposta de directiva
Considerando -1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(-1-A) O acesso transfronteiras em linha 
às obras órfãs contidas nas colecções das 
bibliotecas, dos estabelecimentos de 
ensino, dos arquivos e museus, bem como 
às obras contidas nos arquivos das 
organizações de radiodifusão de serviço 
público, em toda a União, contribui para 
a promoção e protecção da diversidade 
cultural e linguística da União.

Or. en

Alteração 3
Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 4
Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 5
Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 6
Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em particular, é necessária uma 
abordagem comum para fins de 

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

determinação do estatuto de obra órfã e das 
utilizações permitidas dessas obras, a fim 
de garantir a segurança jurídica no 
mercado interno no que diz respeito à 
utilização de obras órfãs por bibliotecas, 
museus, estabelecimentos de ensino, 
arquivos, instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e organizações 
de radiodifusão.

Or. en

Alteração 7
Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 8
Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É essencial impedir a criação de 
novas obras órfãs no futuro, tendo em 
conta a crescente produção e difusão em 
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linha de conteúdos criativos na era 
digital. É necessária uma clara indicação 
sobre a forma de identificar e localizar os 
titulares dos direitos, e um registo 
específico é uma condição indispensável 
para o pleno exercício dos direitos. É 
igualmente necessário criar um 
enquadramento sólido para a aquisição 
dos direitos. O enquadramento jurídico 
deve estar aberto a desenvolvimentos 
técnicos e ser suficientemente flexível 
para permitir futuros contratos entre os 
titulares dos direitos.

Or. en

Alteração 9
Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 10
Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 11
Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 12
Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

numa base de dados acessível ao público.
Na medida do possível, as bases de dados 
acessíveis ao público com os resultados das 
pesquisas e a utilização de obras órfãs 
devem ser concebidas e implementadas de 
modo a permitir a sua interligação a um 
nível pan-europeu e a sua consulta através 
de um ponto de entrada único.

Or. en

Alteração 13
Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 14
Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 15
Proposta de directiva
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 16
Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 17
Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 18
Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) Obras cinematográficas ou obras que 
façam parte de obras áudio ou 
audiovisuais produzidas por organismos de 
radiodifusão e contidas nos seus arquivos.

Or. en

Alteração 19
Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 20
Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Quando há mais do que um titular de 
direitos de autor de uma obra, ou se inclui 
outras obras ou materiais protegidos, e se 
pelo menos um dos titulares dos direitos 
não foi identificado e localizado, essa 
obra continuará a ser considerada obra 
órfã para efeitos da presente directiva. Os 
direitos dos titulares de direitos 
conhecidos ou identificados não serão 
afectados. Os Estados-Membros
asseguram que as organizações referidas 
no n.º 1 do artigo 1.º ou, mais 
concretamente, as sociedades de gestão 
colectiva devidamente habilitadas, 
efectuem uma pesquisa diligente com 
vista a identificar e localizar os outros 
titulares de direitos da obra.

Or. en

Alteração 21
Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 22
Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 23
Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 24
Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Nos casos em que uma obra 
considerada órfã tenha um único titular 
de direitos, os Estados-Membros devem 
assegurar que esse titular tenha, a qualquer 
momento, a possibilidade de pôr termo ao 
estatuto de obra órfã.

Or. en
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Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos casos em que uma obra órfã 
tenha mais que um titular de direitos, ou 
se incluir outras obras ou materiais 
protegidos, só será possível pôr termo ao 
estatuto de obra órfã se todos os titulares 
dos direitos tiverem sido identificados e 
localizados nos termos do n.º 2 do artigo 
2.º.

Or. en

Alteração 26
Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Remuneração dos titulares de direitos

Os titulares de direitos que ponham termo 
ao estatuto de obra órfã, na acepção do 
n.º 1-A do artigo 5.º, devem ser 
remunerados pela utilização que tenha 
sido feita da obra pelas organizações 
referidas no n.º 1 do artigo 1.º. Os 
titulares de direitos podem reclamar a sua 
remuneração num prazo fixado pelos 
Estados-Membros, que não pode ser 
inferior a cinco anos a contar da data do 
acto que originou a reclamação de 
direitos. Se uma sociedade de gestão 
colectiva de direitos, na acepção do artigo 
3.º, tiver direito a receber a remuneração 
em nome dos titulares de direitos na 
qualidade de administradora, a 
reclamação de remuneração deve ser 
dirigida à sociedade de gestão colectiva de 
direitos. 
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Or. en

Alteração 27
Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 28
Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso de uma obra órfã em que 
um titular de direitos ou vários titulares 
tenham sido identificados, mas não 
localizados, o nome ou nomes do titular 
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ou titulares em questão devem ser
indicados em qualquer utilização da obra.

Or. en

Alteração 30
Proposta de directiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Utilizações autorizadas de obras órfãs

Or. en

(Ver as restantes alterações ao artigo 7.º.)

Alteração 31
Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 32
Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido



PE472.125v01-00 18/19 PA\876814PT.doc

PT

Or. en

Alteração 33
Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 34
Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 35
Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 36
Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 37
Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en


