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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Trăim într-o eră digitală. Unii ar putea afirma deja că ceea ce nu poate fi găsit pe internet nici 
nu există. Având în vedere enormele avantaje pe care difuzarea raţională a informaţiilor 
online le poate oferi pieţei interne, digitalizarea materialelor culturale a fost şi ar trebui să fie 
sprijinită în continuare la scară europeană.

Operele orfane sunt lucrări ale căror titulari de drepturi de autor nu pot fi identificaţi sau 
găsiţi, aceasta în timp ce punerea unei lucrări la dispoziţia publicului reclamă, în conformitate 
cu principiile dreptului de autor, o autorizaţie din partea titularului de drepturi. Directiva 
2001/29/CE1 instituia anumite exceptări care permiteau scanarea în scop de conservare, fără 
însă ca lucrările digitizate să devină disponibile online pe internet, prin intermediul 
bibliotecilor, nici măcar în scopuri necomerciale2. 

Prezenta iniţiativă se bazează pe Recomandarea din 2006 a Comisiei privind digitizarea şi 
accesibilitatea online a conţinutului cultural şi conservarea digitală3. În pofida recomandării, 
legislaţia în materie de opere orfane nu a fost introdusă decât într-un număr redus de state 
membre, iar soluţiile existente sunt oricum îngrădite prin faptul că limitează accesul online la 
cetăţenii care îşi au reşedinţa pe teritoriul lor naţional şi nu prevăd recunoaşterea căutărilor 
diligente efectuate deja în alte state membre. 

Parlamentul European şi-a exprimat deja sprijinul pentru găsirea unei soluţii legislative pentru 
chestiunile problematice pe care le comportă operele orfane şi pentru crearea unei baze de 
date europene care să faciliteze disponibilitatea informaţiilor4. În Rezoluţia sa din 6 aprilie 
2011 referitoare la piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică5, Parlamentul a 
subliniat, de asemenea, că elaborarea unui sistem îmbunătăţit de gestionare a drepturilor de 
autor este indispensabilă pentru sprijinirea inovării şi creativităţii în interiorul pieţei unice.

Propunerea de faţă a Comisiei urmăreşte să dea bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ, 
muzeelor şi arhivelor posibilitatea de a presta pe piaţa internă servicii specifice care implică 
publicarea online a operelor orfane. Unul dintre obiectivele operaţionale ale propunerii este 
acela de a diminua costurile de tranzacţionare pentru utilizarea online a operelor orfane de 
către aceste instituţii şi de a facilita accesul transfrontalier.

În evaluarea de impact care a însoţit propunerea legislativă, Comisia a prezentat şase opţiuni, 
printre care aceea de a nu întreprinde nimic, precum şi unele modalităţi de scutire legală sau 
licenţiere care ar facilita digitizarea operelor orfane. Luând în considerare rezultatele largii 
consultări cu diversele părţi interesate, propunerea se pronunţă, în final, în favoarea 
                                               
1 Directiva 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi a 

drepturilor conexe în societatea informaţională (JO L 167, 22.6.2001, pp. 10-19). 
2 În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (n) din Directiva din 2001, bibliotecile pot oferi acces 

numai la operele făcând parte din colecţiile lor, pe terminale dedicate, aflate în clădirile lor, în scop de 
cercetare sau studiu privat. 

3 JO L 236, 31.8.2006, pp. 28-30.
4 Rezoluţia din 12 mai 2011 referitoare la valorificarea potenţialului industriilor culturale şi creative 

(P7_TA(2011)0240), punctul 71 şi Rezoluţia din 5 mai 2010, intitulată „Europeana - etapele următoare” 
(JO C 81, 15.3.2011, pp. 16-25).

5 2010/2277(INI), punctul 56.
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recunoaşterii soluţiilor naţionale care permit bibliotecilor să ofere acces online la operele 
orfane. Este demn de menţionat faptul că informaţiile referitoare la toate operele orfane 
identificate ca atare în jurisdicţiile pertinente ar trebui să fie universal disponibile, în mod 
gratuit. În cazul în care un titular de drepturi se prezintă cu o revendicare întemeiată în ţara în 
care opera a fost publicată pentru prima dată, autorităţile din acel stat membru revocă statutul 
de operă orfană, iar această decizie ar urma să fie valabilă în toate celelalte state membre. 

Comisia face o trimitere importantă la Acordul Google Books, încheiat în 2008-2009 între 
Google, pe de o parte, şi Sindicatul Autorilor (Author’s Guild) şi Asociaţia Editorilor 
Americani (Association of American Publishers), pe de altă parte, care ar permite Google să 
utilizeze majoritatea operelor orfane fără nicio autorizaţie preliminară şi să le prezinte online 
în Statele Unite, plasând astfel Europa mult în urmă în aceea ce priveşte competitivitatea şi 
accesul la patrimoniul uman. Cum Curtea Districtului Sud din New York s-a opus acordului 
în martie 2011 (printre altele pe motiv că acesta ar acorda Google un presupus monopol în 
ceea ce priveşte utilizarea operelor orfane), sugerând, în locul lui, măsuri legislative1, Uniunea 
Europeană ar trebui să profite de această ocazie pentru a da un exemplu de soluţionare 
satisfăcătoare pentru toţi utilizatorii şi beneficiarii viitori, inclusiv pentru titularii de drepturi 
de autor.

Raportorul salută propunerea Comisiei şi este de acord cu obiectivul său specific, şi anume 
acela că disponibilitatea online a operelor orfane va promova diversitatea culturală a Europei 
şi va spori sursele de cunoaştere şi învăţare. 

Raportorul are însă în vedere câteva amendamente la propunerea Comisiei. În general, 
raportorul doreşte să sublinieze că drepturile de autor constituie temelia inovării, activităţii de 
creaţie, a investiţiilor şi a produselor industriei creative. Aspectele legate de operele orfane ar 
trebui încadrate în mod corespunzător, astfel încât să nu se adopte măsuri prea generale.  De 
asemenea, raportorul consideră că criteriile de remunerare a titularilor de drepturi ar trebui 
armonizate, pentru a crea securitate juridică şi garanţii la nivelul UE. El consideră că este 
important ca titularii de drepturi de autor să fie în măsură să pună capăt statutului de operă 
orfană printr-o procedură simplă şi uniformă, în statul membru pe care îl aleg.

Mai exact, raportorul ar dori să scoată în evidenţă importanţa compatibilităţii şi 
interoperabilităţii bazelor de date interconectate. Situaţiile în care unei lucrări i se atribuie 
nemeritat calitatea de operă orfană ar trebui evitate. 

Conform raportorului, întrebările rămase încă fără răspuns sunt dacă beneficiarilor menţionaţi 
în propunerea Comisiei ar trebui să li se dea definiţii armonizate şi cum vor rezolva statele 
membre situaţiile în care un stat membru trebuie să efectueze căutarea diligentă, dar 
informaţiile disponibile într-un alt stat membru sunt mai exacte şi mai actualizate, deci mai 
potrivite pentru căutarea concretă. De asemenea, spectrul modalităţilor permise de utilizare 
are nevoie de mai multă atenţie, deoarece propunerea lasă deschisă posibilitatea nu numai 
unei interpretări largi a definiţiei, ci şi tuturor formelor de utilizare de către diferitele state 
membre.  

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, pagina 23.
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dreptul de autor reprezintă temelia 
industriei creative, întrucât stimulează 
inovarea, activitatea creativă, investiţiile 
şi producţia. Prin urmare, digitalizarea şi 
diseminarea în masă a operelor constituie 
o metodă de protecţie a patrimoniului 
cultural european. Drepturile de autor 
reprezintă un mijloc important pentru a 
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asigura faptul că industria creativă este 
răsplătită pentru efortul depus.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice numai operelor publicate sau 
difuzate pentru prima dată într-un stat 
membru. Comisia ar trebui să analizeze 
situaţia în care o operă creată şi 
diseminată de o entitate dintr-un stat 
membru a fost publicată pentru prima 
dată într-un stat din afara Uniunii 
Europene.

Justificare

Comisia ar trebui să analizeze şi problema operelor create pe teritoriul european, destinate a 
fi diseminate în Europa, dar a căror publicare a avut loc în ţări terţe din afara Europei din 
cauza costurilor mai mici. De exemplu, în cazul British Library, această problemă priveşte 
30 % dintre cărţi, în special cele tipărite în India.
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Amendamentul 5

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 şi de bună-credinţă a 
autorului. Statele membre trebuie 
autorizate să prevadă efectuarea acestei 
căutări de către organizaţiile menţionate în 
prezenta directivă sau de alte organizaţii.

(12) Înainte ca o operă să poată fi 
considerată operă orfană, trebuie efectuată 
o căutare diligentă şi de bună-credinţă a 
titularului de drepturi de autor. Statele 
membre trebuie autorizate să prevadă 
efectuarea acestei căutări de către 
organizaţiile menţionate în prezenta 
directivă sau de alte organizaţii, atâta timp 
cât, în lipsa altor dispoziţii, respectivele 
organizaţii efectuează căutările diligente 
cu bună credinţă şi în mod rezonabil şi 
utilizează rezultatele pentru atingerea 
obiectivelor de interes public. În al doilea 
caz, organizaţiile menţionate de prezenta 
directivă ar trebui să fie în continuare 
răspunzătoare pentru căutarea diligentă 
efectuată. Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a desemna 
organismele publice însărcinate să 
verifice că s-au efectuat în mod 
corespunzător, cu bună-credinţă şi într-
un mod rezonabil căutările diligente 
necesare.

Amendamentul 6

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 protecţie a drepturilor de autor în 
cadrul Uniunii. Căutarea diligentă trebuie 
să includă consultarea bazelor de date 
accesibile publicului, care conţin informaţii 
referitoare la statutul operelor din punct de 
vedere al drepturilor de autor. Mai mult, 

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

evita dublarea eforturilor de căutare, 
căutarea diligentă, rezonabilă şi cu bună-
credinţă ar trebui efectuată în statul 
membru în care opera a fost publicată, 
difuzată sau distribuită public pentru 
prima dată, însă, în unele cazuri, ar putea 
fi necesară şi consultarea informaţiilor 
disponibile în alte state membre. Mai 
mult, pentru a evita multiplicarea costurilor 
ridicate legate de digitalizare şi pentru a 
afla dacă statutul de operă orfană al unei 
opere a fost stabilit în alt stat membru, 
statele membre trebuie să se asigure că 
rezultatele căutărilor diligente efectuate 
pe teritoriul lor şi utilizarea operelor 
orfane de către organizaţiile menţionate în 
prezenta directivă sunt înregistrate într-o 
bază de date accesibilă publicului. În 
măsura posibilului, trebuie concepute şi 
puse în aplicare, într-un cadru clar şi 
uşor de utilizat, baze de date accesibile 
publicului conţinând informaţii referitoare 
la rezultatele căutărilor şi la utilizarea 
operelor orfane, astfel încât să permită 
interconectarea şi interoperabilitatea la 
nivel paneuropean între diferitele state 
membre, precum şi consultarea acestora 
prin intermediul unui singur punct de 
intrare.

Justificare

Contopirea considerentelor 13 şi 15, pentru mai multă coerenţă.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Adesea, accesibilitatea online a 
conţinuturilor culturale şi conservarea în 
formă digitală nu îşi ating întregul 
potenţial, printre altele din cauza 
resurselor necorespunzătoare din statele 
membre şi a încercărilor nereuşite de 



AD\885897RO.doc 9/25 PE473.720v02-00

RO

interconectare a unor baze de date care 
sunt incompatibile. Pentru atingerea 
obiectivelor prezentei directive, statelor 
membre ar trebui să li se ceară să ia în 
considerare standardizarea la nivel 
european a digitalizării operelor, pentru a 
ameliora înregistrarea centralizată, 
accesibilitatea şi interoperabilitatea 
bazelor lor publice de date.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Pentru a facilita accesul 
transfrontalier la bazele de date accesibile 
online publicului care cuprind 
informaţiile referitoare la rezultatele 
căutărilor şi la utilizarea operelor orfane, 
statele membre ar trebui să comunice 
Comisiei localizarea online a bazelor de 
date de pe teritoriul lor, iar Comisia ar 
trebui să comunice aceste informaţii altor 
state membre. Ar trebui să se elaboreze 
modalităţi practice prin care aceste baze 
de date să poată fi consultate online şi 
interconectate prin intermediul unui 
ghişeu unic european, accesibil la 
distanţă şi prin mijloace electronice 
pentru publicul larg, şi prin care să se 
faciliteze accesul la informaţiile conţinute 
de aceste baze de date, în special prin 
mecanisme tehnice precum programe de 
traducere automată, pentru a diminua 
barierele lingvistice.

Justificare

Pentru a facilita accesul la bazele de date sau la informaţiile referitoare la rezultatele 
căutărilor diligente şi la utilizarea operelor orfane, în special în context transfrontalier, 
statele membre va trebui să coopereze cu Comisia.
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Amendamentul 9

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.

eliminat

Justificare

Contopirea considerentelor 13 şi 15, pentru mai multă coerenţă.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În scopul de a promova educaţia şi 
cultura, statele membre trebuie să permită 
bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ şi 
muzeelor accesibile publicului, precum şi , 
arhivelor, instituţiilor patrimoniului 
cinematografic şi organismelor publice de 
radiodifuziune să pună la dispoziţie şi să 
reproducă opere orfane, cu condiţia ca 
această utilizare să îndeplinească misiunea 
de interes public a susnumitelor organisme, 
în special în ceea ce priveşte conservarea, 
restaurarea şi furnizarea de acces în plan 
cultural şi educaţional la operele aflate în 
colecţiile lor. În sensul prezentei directive, 
termenul „instituţii ale patrimoniului 
cinematografic” se referă la organizaţiile 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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desemnate de statele membre pentru a 
colecta, cataloga, conserva şi restaura 
filmele care fac parte din patrimoniul 
cultural al acestora.

Amendamentul 11

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, instituţiile de 
învăţământ, muzeele sau arhivele şi
instituţiile patrimoniul cinematografic pot 
încheia acorduri cu partenerii comerciali 
referitoare la digitalizarea şi punerea la 
dispoziţie a operelor orfane, în vederea 
utilizărilor permise în temeiul prezentei 
directive. Respectivele acorduri pot include 
contribuţii financiare din partea acestor 
parteneri.

(18) Deoarece prevederile contractuale pot 
juca un rol în stimularea procesului de 
digitalizare a patrimoniului cultural 
european, bibliotecile, instituţiile de 
învăţământ, muzeele sau arhivele, 
instituţiile patrimoniul cinematografic şi 
organismele publice de radiodifuziune pot 
încheia acorduri cu partenerii comerciali 
referitoare la digitalizarea şi punerea la 
dispoziţie a operelor orfane, în vederea 
utilizărilor permise în temeiul prezentei 
directive. Respectivele acorduri pot include 
contribuţii financiare din partea acestor 
parteneri, dar nu ar trebui să le confere 
niciun drept de exploatare a operelor. 
Aceste acorduri nu ar trebui să includă 
restricţii referitoare la modul în care 
bibliotecile, instituţiile de învăţământ, 
muzeele sau arhivele şi instituţiile 
patrimoniul cinematografic sau audio pot 
utiliza, în temeiul prezentei directive, 
operele orfane pentru a-şi îndeplini 
misiunea de interes public, în special în 
ceea ce priveşte asigurarea, în mod 
neexclusiv şi nediscriminatoriu, a 
accesului la operele orfane.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Baza economică pentru industria 
creativă se întemeiază pe interacţiunea 
dintre protecţia şi promovarea 
patrimoniului cultural existent, a unei 
educaţii de calitate şi a producţiei din 
cadrul sectorului creativ. Pentru un sector 
creativ de calitate, este necesar ca statele 
membre să adopte o politică coerentă în 
aceste domenii.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere dispoziţiilor actuale şi viitoare din 
statele membre cu privire la modalităţile de 
gestionare a drepturilor, cum ar fi licenţele 
colective extinse.

Amendamentul 14

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 depăşesc 
misiunile de interes public ale 
organismelor care fac obiectul prezentei 
directive. În astfel de situaţii, drepturile şi 
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 depăşesc 
misiunile de interes public ale 
organismelor care fac obiectul prezentei 
directive.

Justificare

Acest amendament înlocuieşte AM 7.
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Atunci când un stat membru 
autorizează, în condiţiile stabilite de 
prezenta directivă, utilizarea operelor 
orfane de către biblioteci, instituţii de 
învăţământ, muzee, arhive, instituţii ale 
patrimoniului cinematografic accesibile 
publicului sau organisme publice de 
radiodifuziune pentru scopuri care 
depăşesc misiunea de interes public a 
acestora, titularii drepturilor de autor care 
îşi reclamă drepturile trebuie remuneraţi. 
Această remuneraţie trebuie să ţină seama 
de tipul operei şi de utilizarea acesteia. 
Statele membre pot să prevadă ca 
veniturile colectate în scop de remunerare 
pentru aceste utilizări ale operelor orfane şi 
care nu sunt reclamate după expirarea 
termenului stabilit în conformitate cu 
prezenta directivă să contribuie la 
finanţarea surselor de informaţii privind 
drepturile de autor, care vor facilita 
căutarea diligentă prin mijloace automate şi 
la un cost redus în ceea ce priveşte 
categoriile de opere care se încadrează 
efectiv sau potenţial în domeniul de 
aplicare al prezentei directive.

(22) Atunci când un stat membru 
autorizează, în condiţiile stabilite de 
prezenta directivă, utilizarea operelor 
orfane de către biblioteci, instituţii de 
învăţământ, muzee, arhive, instituţii ale 
patrimoniului cinematografic accesibile 
publicului sau organisme publice de 
radiodifuziune pentru scopuri care 
depăşesc misiunea de interes public a 
acestora, titularii drepturilor de autor care 
îşi reclamă drepturile trebuie remuneraţi. 
Această remuneraţie trebuie să fie 
echitabilă, ţinând seama de tipul operei şi 
de utilizarea acesteia. Statele membre pot 
să prevadă ca veniturile colectate în scop 
de remunerare pentru aceste utilizări ale 
operelor orfane şi care nu sunt reclamate 
după expirarea termenului stabilit în 
conformitate cu prezenta directivă să 
contribuie la finanţarea surselor de 
informaţii privind drepturile de autor, care 
vor facilita căutarea diligentă prin mijloace 
automate şi la un cost redus în ceea ce 
priveşte categoriile de opere care se 
încadrează efectiv sau potenţial în 
domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Prezenta directivă se aplică operelor 
protejate prin drepturi de autor care au 
fost publicate, difuzate sau comunicate ori 
distribuite public pentru prima dată într-un 
stat membru, şi anume:
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Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. operelor sub formă de fotografii sau 
alte imagini de sine stătătoare care fac 
parte din colecţiile organizaţiilor 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), 
atunci când căutarea diligentă se poate 
derula pe baza unor informaţii de 
identificare ataşate acestor opere (de 
exemplu, ştampila studioului fotografului 
etc.) şi când drepturile referitoare la 
personalitate nu reprezintă un obstacol 
juridic sau

Justificare

Acest amendament extinde domeniul de aplicare a acestei propuneri cel puţin la acele 
fotografii şi imagini de alt tip în cazul cărora se poate efectua căutarea diligentă şi nu există 
drepturi referitoare la personalitate (de exemplu, fotografii reprezentând peisaje).

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

în cazul în care titularul drepturilor de 
autor nu este identificat sau, chiar dacă este 
identificat, nu este localizat, în urma 
efectuării cu bună credinţă şi înregistrării 
unei căutări diligente rezonabile a 
titularului de drepturi de autor, în 
conformitate cu articolul 3.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În eventualitatea în care căutarea 
diligentă este efectuată de o altă 
organizaţie decât una dintre organizaţiile 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), 
acestea din urmă rămâne răspunzătoare 
pentru căutarea efectuată.

Amendamentul 21

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, cu 
bună credinţă şi în condiţii rezonabile,
doar în statul membru în care opera a fost 
publicată, difuzată sau comunicată ori 
distribuită public sub o altă formă pentru 
prima dată. În cazul în care publicarea, 
difuzarea sau comunicarea ori distribuţia 
într-un alt mod către public s-a petrecut 
concomitent în două sau mai multe state 
membre, căutarea diligentă se efectuează 
în toate statele membre respective.

Amendamentul 22

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

(3a) În cazurile în care graniţele 
teritoriale ale unui stat membru s-au 
modificat de-a lungul timpului, căutarea 
diligentă în statul membru în care opera a 
fost publicată pentru prima dată poate 
necesita consultarea unor informaţii din 
alt stat membru, cu care opera este cel 
mai strâns asociată din motive geografice, 
lingvistice sau de altă natură.

Justificare

În cazurile în care graniţele statelor membre s-au modificat de-a lungul istoriei, căutarea 
diligentă ar trebui să aibă legătură cu statul membru cu care opera este cel mai strâns 
asociată din motive geografice, lingvistice sau de altă natură.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Atunci când se ştie că o operă 
cinematografică sau audiovizuală este 
coproducţie, căutarea diligentă se 
efectuează în fiecare dintre statele 
membre implicate în coproducţie.

Amendamentul 24

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 pot numi entităţi 
competente însărcinate să verifice că s-au 
efectuat căutări diligente rezonabile în 
mod corespunzător şi cu bună credinţă şi 
se asigură că rezultatele căutărilor diligente 
efectuate pe teritoriile lor sunt înregistrate 
într-o bază de date accesibilă publicului şi 
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disponibilă spre consultare în mod 
gratuit.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că titularul 
drepturilor de autor asupra unei opere 
considerate a fi orfană are, în orice 
moment, posibilitatea reală de a anula 
statutul de operă orfană într-un mod rapid, 
uniform şi cu un raport cost-beneficii 
satisfăcător, din statul membru preferat.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reproducând opera orfană, în sensul 
articolului 2 din Directiva 2001/29/CE, în 
vederea digitalizării, punerii la dispoziţie, 
indexării, catalogării, conservării sau 
restaurării.

(b) reproducând opera orfană, în sensul 
articolului 2 din Directiva 2001/29/CE, în 
scopuri precum căutare, digitalizare, 
punere la dispoziţie, indexare, catalogare, 
conservare sau restaurare.

Justificare

Acest amendament păstrează deschisă lista scopurilor pentru a putea reacţiona la evoluţia 
din anii următori a tehnologiilor informaţiei, fără a mai fi nevoie de modificarea acestei 
directive pentru fiecare scop util care ar putea apărea în viitor. În plus, în conformitate cu 
considerentele (1) şi (10), amendamentul adaugă căutarea printre exemplele de scopuri a 
acţiunilor de reproducere permise.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, cu excepţia unor 
prevederi contrare ale articolului 7, 
organizaţiile menţionate la articolul 1 
alineatul (1) nu pot utiliza operele orfane în 
alte scopuri decât acela de îndeplinire a 
misiunii lor de interes public, şi anume 
conservarea, restaurarea şi furnizarea de 
acces în plan cultural şi educaţional la 
operele aflate în colecţiile lor.

(2) Cu toate acestea, cu excepţia unor 
prevederi contrare ale articolului 7, 
organizaţiile menţionate la articolul 1 
alineatul (1) nu pot utiliza operele orfane în 
alte scopuri decât acela de îndeplinire a 
misiunii lor de interes public, şi anume 
conservarea, restaurarea şi furnizarea de 
acces în plan cultural, de cercetare şi 
educaţional la operele aflate în colecţiile 
lor.

Justificare

În conformitate cu considerentele (1) şi (10), acest amendament evidenţiază accesul la 
operele orfane şi în scopuri de cercetare.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, atunci 
când organizaţiile menţionate la articolul 1 
alineatul (1) utilizează opere orfane în 
conformitate cu alineatul (1) din prezentul 
articol, ele păstrează evidenţa căutării lor 
diligente şi o evidenţă publică a utilizării.

(4) Statele membre se asigură că, atunci 
când organizaţiile menţionate la articolul 1 
alineatul (1) utilizează opere orfane în 
conformitate cu alineatul (1) din prezentul 
articol, ele păstrează evidenţa căutării lor 
diligente şi o evidenţă publică a utilizării şi 
se asigură că, atunci când titularul 
drepturilor de autor asupra unei opere 
orfane a fost identificat, dar nu localizat, 
numele acestuia este indicat la fiecare 
utilizare a operei.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre comunică Comisiei 
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lista şi localizarea online a bazelor de date 
de pe teritoriul lor, precum şi orice 
modificare ulterioară a acestora, în cazul 
în care organizaţiile menţionate la 
articolul 1 alineatul (1) păstrează evidenţa 
căutărilor diligente şi a utilizărilor pe care 
le dau operelor orfane. Comisia transmite 
aceste informaţii tuturor statelor membre.

Justificare

Pentru a facilita accesul la bazele de date sau la informaţiile referitoare la rezultatele 
căutărilor diligente şi la utilizarea operelor orfane, în special în context transfrontalier, 
statele membre va trebui să coopereze cu Comisia.

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Împreună cu Comisia, statele 
membre stabilesc modalităţi practice 
pentru a se asigura că bazele de date 
menţionate anterior pot fi consultate prin 
intermediul unui ghişeu unic online la 
nivelul Uniunii.

Justificare

Pentru a facilita accesul la bazele de date sau la informaţiile referitoare la rezultatele 
căutărilor diligente şi la utilizarea operelor orfane, statele membre şi Comisia va trebui să 
coopereze în vederea creării unui ghişeu unic online la nivelul Uniunii.

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Pentru a evita dublarea costurilor 
ridicate legate de digitalizare, statele 
membre permit organizaţiilor menţionate 
la articolul 1 alineatul (1) să colaboreze în 
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vederea punerii reciproce la dispoziţie a 
operelor orfane conţinute în colecţiile lor 
respective.

Justificare

Acest amendament urmăreşte evitarea dublării eforturilor de digitalizare în cazurile în care 
anumite organizaţii deţin deja în colecţiile lor copiile fizice ale operelor orfane, astfel încât 
să poată interconecta copiile digitale ale acestor opere orfane fără a mai fi nevoie de 
repetarea procesului de digitalizare.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. atunci când statele membre decid să 
permită utilizarea comercială a operelor 
orfane, organizaţiile menţionate la 
articolul 1 alineatul (1) pot comercializa 
opera orfană în mod rezonabil şi cu bună 
credinţă până la data emiterii actului care 
conferă drepturi de autor asupra operei 
titularului de drepturi de autor. Până la 
data respectivă, titularul de drepturi de 
autor nu este remunerat, iar legislaţia în 
materie de drepturi de autor nu se aplică.
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Justificare

Comercializarea va prezenta avantajul că organizaţiile menţionate la articolul 1 alineatul (1) 
vor fi încurajate să digitalizeze operele orfane. Titularii de drepturi vor fi stimulaţi să îşi 
reclame drepturile de autor asupra operelor, iar publicul va avea posibilitatea de a se bucura 
de operele orfane mai devreme.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot alege să utilizeze 
programe naţionale existente sau viitoare 
pentru a facilita digitalizarea în masă a 
operelor orfane şi pentru a permite 
utilizarea comercială a acestora.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a 
Dispoziţiile privind gestionarea 

drepturilor
Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispoziţiilor, existente sau viitoare, 
recunoscute juridic în statele membre cu 
privire la modalităţile de gestionare a 
drepturilor, cum ar fi licenţele colective 
extinse.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 7b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b 
Măsuri preventive

În coordonare cu părţilor implicate, 
statele membre promovează măsuri de 
prevenire a apariţiei operelor orfane în 
viitor.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispoziţiilor privind în special brevetele, 
mărcile comerciale, desenele şi modelele 
industriale, modelele utilitare, topografia 
semiconductoarelor, caracterele 
tipografice, accesul condiţionat, accesul 
serviciilor de radiodifuziune sau 
televiziune la transmisia prin cablu, 
protecţia tezaurelor naţionale, cerinţele 
privind depozitele reglementate, 
dispoziţiile legale privind practicile 
restrictive şi concurenţa neloială, secretele 
comerciale, securitatea, confidenţialitatea, 
protecţia datelor şi respectarea vieţii 
private, accesul la documente publice şi 
dreptul contractual.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia supraveghează în permanenţă 
dezvoltarea surselor de informaţii 
referitoare la drepturile de autor şi prezintă, 
cel mai târziu la un an de la intrarea în 

Comisia supraveghează în permanenţă 
dezvoltarea surselor de informaţii 
referitoare la drepturile de autor şi prezintă, 
cel mai târziu la un an de la intrarea în 
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vigoare a prezentei directive şi la intervale 
ulterioare de un an, un raport privind 
eventuala includere în domeniul de aplicare 
al prezentei directive a operelor sau a altor 
elemente protejate care în prezent nu sunt 
incluse în domeniul de aplicare, în special 
a fonogramelor, a fotografiilor de sine 
stătătoare şi a altor imagini.

vigoare a prezentei directive şi la intervale 
ulterioare de un an, un raport privind 
eventuala includere în domeniul de aplicare 
al prezentei directive a altor beneficiari 
decât cei enumeraţi la articolul 1 
alineatul (1) şi a operelor sau a altor 
elemente protejate care în prezent nu sunt 
incluse în domeniul de aplicare, în special 
a fonogramelor, a fotografiilor de sine 
stătătoare şi a altor imagini.

Justificare

În afară de muzee, biblioteci etc., sunt necesari şi alţi beneficiari dacă se doreşte ca operele 
orfane să fie disponibile, de exemplu, pentru realizatorii de filme documentare care doresc să 
includă imagini istorice filmate sau pentru întreprinzătorii din sectorul cultural care ar putea 
dori să folosească în opere noi patrimoniul cultural comun al Europei. Deşi această directivă 
reprezintă un punct de plecare satisfăcător în abordarea problemei operelor orfane, ea este 
departe de a fi o soluţie completă.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia monitorizează constant evoluţia 
operelor aflate în afara circuitului 
comercial şi, cel târziu la doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive şi, 
ulterior, în mod regulat, prezintă un 
raport privind soluţiile posibile pentru 
digitalizarea şi asigurarea accesului pe 
scară largă, în statele membre, la acest tip 
de opere.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia actualizează cu regularitate (cel 
puţin o dată la doi ani) lista organismelor 
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menţionate la articolul 1 alineatul (1), 
responsabile cu gestionarea operelor 
orfane.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Anexă – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sursele menţionate la articolul 3 alineatul 
(2) sunt următoarele:

Sursele menţionate la articolul 3 alineatul 
(2) sunt, printre altele, următoarele:
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