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Alteração 16
Phil Prendergast

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 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 nos Estados-Membros 
contribuem para a preservação e difusão do 
património cultural europeu, o que também 
é importante para a criação de bibliotecas 
digitais europeias, como a Europeana. As 
tecnologias para a digitalização em larga 
escala de materiais impressos e para a 
pesquisa e indexação promovem o valor 
das colecções das bibliotecas para fins de 
investigação.

Or. en

Alteração 17
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um enquadramento 
jurídico que facilite a digitalização e 
difusão de obras cujo autor não foi 

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

autor não foi identificado ou, mesmo 
quando identificado, não foi localizado - as 
chamadas obras órfãs - é uma acção-chave 
da Agenda Digital para a Europa, conforme 
estabelecida na Comunicação da Comissão 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Uma Agenda 
Digital para a Europa.
(Esta alteração aplica-se a todo o texto)

Or. en

Alteração 18
Ashley Fox

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 19
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 20
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 21
Ashley Fox
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Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 22
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 23
Toine Manders

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os direitos de autor constituem os 
alicerces económicos da inovação, da 
criação, dos investimentos e das 
produções no sector das indústrias 
criativas. A digitalização em massa e a 
divulgação das obras são, por 
conseguinte, um meio de salvaguarda do 
património cultural da Europa.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 1.

Alteração 24
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os direitos de autor constituem um 
importante instrumento para a garantia 
de que o sector criativo seja 
recompensado pelo seu trabalho.

Or. nl

Alteração 25
Phil Prendergast
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Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 26
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) As obras cinematográficas, áudio e 
audiovisuais constantes dos arquivos das 
organizações de radiodifusão 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.

Or. en
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Alteração 27
Zuzana Roithová

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.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. cs

Alteração 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As obras musicais, incluindo as que 
se encontram inseridas em obras nos 
formatos áudio, audiovisual e 
cinematográfico a que se refere o artigo 
1.º, n.º 2, alíneas 2 e 3, devem ser 
excluídas do âmbito da presente Directiva.

Or. en

Alteração 29
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

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

(11) A presente directiva deve aplicar-se 
apenas às obras que são publicadas ou 
difundidas pela primeira vez num Estado-
-Membro. A Comissão deverá debruçar-se 
sobre os casos em que uma obra tenha 
sido produzida e divulgada por uma 
entidade de um Estado-Membro, mas 
tenha sido publicada pela primeira vez 
num Estado não pertencente à União 
Europeia.

Or. en

Justificação

A Comissão deverá prosseguir a sua análise do problema das obras produzidas em solo 
europeu e destinadas a serem divulgadas na Europa, mas cuja publicação tenha ocorrido em 
países terceiros fora da Europa, por razões que se prendem com o seu custo mais baixo. Por 
exemplo, no caso da «British Library», este problema diz respeito a 30% dos livros, em 
especial, dos livros impressos na Índia.

Alteração 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo titular de direitos de 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. Neste último caso, as 
organizações referidas na presente 
Directiva continuarão a ter a 
responsabilidade pelas pesquisas 
diligentes efectuadas. Os Estados-
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-Membros devem designar as entidades 
habilitadas a certificar o facto de que as 
pesquisas diligentes foram realizadas nos 
termos devidos e de boa fé.

Or. en

Alteração 31
Ashley Fox

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo titular de direitos de 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.

Or. en

Alteração 32
Phil Prendergast

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 

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

Or. en

Alteração 33
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) Para que uma obra possa ser 
considerada obra órfã é necessário que 
tenha sido efectuada uma pesquisa 
diligente, razoável e em boa fé do 
respectivo autor sob a forma decidida 
pelos respectivos autores e editores, ou 
pelos seus representantes, no Estado-
Membro onde a obra foi publicada pela 
primeira vez.. Os Estados-Membros devem 
ser autorizados a providenciar que essa 
pesquisa diligente possa ser realizada pelas 
organizações referidas na presente 
directiva ou por outras organizações.

Or. en

Alteração 34
Zuzana Roithová

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 

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

possa ser realizada pelas organizações 
referidas na presente directiva ou por 
outras organizações. Neste último caso, as 
organizações referidas na presente 
Directiva continuarão a ter a 
responsabilidade pelas pesquisas 
diligentes efectuadas.

Or. en

Alteração 35
Louis Grech

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 36
Toine Manders

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) É adequado prever uma abordagem 
harmonizada relativamente a esse tipo de 
pesquisa diligente, a fim de assegurar um 
elevado nível de protecção do direito de 
autor na União. Uma pesquisa diligente 
deve implicar a consulta de bases de dados 
acessíveis ao público que forneçam 
informações sobre o estatuto de uma obra 
em termos de direitos de autor. A fim de 
evitar a duplicação de esforços de 
pesquisa, a pesquisa diligente deve ser 
efectuada apenas no Estado-Membro em 
que a obra tenha sido pela primeira vez 
publicada ou difundida. Além disso, a fim 
de evitar a duplicação de uma digitalização 
onerosa e verificar se o estatuto de obra 
órfã foi estabelecido noutro Estado-
Membro, os Estados-Membros devem 
garantir que os resultados das pesquisas 
diligentes efectuadas nos respectivos 
territórios e a utilização de obras órfãs 
pelas organizações referidas na presente 
directiva sejam registados numa base de 
dados acessível ao público. Na medida do 
possível, as bases de dados acessíveis ao 
público com os resultados das pesquisas, 
disponíveis gratuitamente, e a utilização 
de obras órfãs devem ser concebidas e 
implementadas de modo a permitir a sua 
interligação e interoperabilidade a um 
nível pan-europeu e a sua consulta através 
de um ponto de entrada único.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 3.
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Alteração 37
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A fim de facilitar a consulta 
transfronteiriça das bases de dados 
digitais de livre acesso público, o registo 
dos resultados das pesquisas e a utilização 
das obras órfãs, afigura-se conveniente 
que os Estados-Membros comuniquem à 
Comissão a localização das bases de 
dados digitais nos respectivos territórios e 
que a Comissão partilhe essa informação 
com os demais Estados-Membros. Devem 
ser encontradas modalidades práticas, 
quer para permitir a consulta em linha e a 
interligação dessas bases de dados através 
de um único ponto de entrada europeu, 
acessível à distância e por meios 
electrónicos à generalidade do público, 
quer para facilitar o acesso às 
informações nelas contidas, 
designadamente por meio de mecanismos 
técnicos como a tradução automática, a 
fim de mitigar as barreiras linguísticas.

Or. en

Justificação

A fim de facilitar o acesso às bases de dados ou aos registos de pesquisas diligentes, bem 
como à utilização de obras órfãs, especialmente em contexto transfronteiriço, os Estados 
Membros terão de cooperar com a Comissão.

Alteração 38
Ashley Fox

Proposta de directiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

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

(14) As obras órfãs podem ter vários 
titulares de direitos de autor 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 39
Phil Prendergast

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 criativas podem ter vários 
titulares de direitos de autor 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 40
Ashley Fox

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de evitar a duplicação de 
esforços de pesquisa, a pesquisa diligente 
deve ser efectuada apenas no Estado-
-Membro em que a obra tenha sido pela 
primeira vez publicada ou difundida. A fim 
de permitir a outros Estados-Membros 
verificar se o estatuto de obra órfã foi 

(15) A fim de evitar a duplicação de 
esforços de pesquisa, a pesquisa diligente 
deve ser efectuada apenas no Estado-
-Membro em que a obra tenha sido pela 
primeira vez publicada ou difundida, ou, 
nos casos em que isso se aplique, no país 
mais intimamente associado à obra. A fim 
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estabelecido noutro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registadas numa base de dados acessível ao 
público.

de permitir a outros Estados-Membros 
verificar se o estatuto de obra órfã foi 
estabelecido noutro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registadas numa base de dados acessível ao 
público.

Or. en

Justificação

A presente alteração permite que obras inéditas e/ou nunca difundidas sejam incluídas no 
âmbito de aplicação desta Directiva, abrangendo os casos em que uma obra tenha sido 
publicada pela primeira vez fora da UE (por exemplo, muitas publicações do Reino Unido 
vieram a lume pela primeira vez na Índia), ou as situações em que se desconhece o local onde 
a obra foi publicada pela primeira vez.

Alteração 41
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) A fim de evitar a duplicação de 
esforços de pesquisa, a pesquisa diligente 
deve ser efectuada apenas no Estado-
Membro em que a obra tenha sido pela 
primeira vez publicada ou difundida. Uma 
pesquisa diligente efectuada de boa fé e de 
forma razoável junto das fontes do 
Estado-Membro onde a obra foi publicada 
ou difundida pela primeira vez pode, em 
alguns casos, levar à consulta adicional 
de informação disponível em outros 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa esclarecer o local ou locais onde a busca diligente tem de 
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prosseguir.

Alteração 42
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A presente Directiva deve 
igualmente abranger obras ou outros 
materiais protegidos que se encontrem em 
obras que tenham sido previamente 
publicadas ou difundidas num 
determinado Estado-Membro.

Or. en

Alteração 43
Ashley Fox

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 44
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 45
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. cs
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Alteração 46
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) As modalidades contratuais podem 
desempenhar um papel na promoção da 
digitalização do património cultural 
europeu, subentendendo-se que as 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus ou arquivos e as instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico podem, com vista às 
utilizações permitidas no âmbito da 
presente directiva, celebrar acordos com 
parceiros comerciais para a digitalização e 
colocação à disposição de obras órfãs. Os 
referidos acordos podem incluir 
contribuições financeiras por parte desses 
parceiros. Tais acordos não devem, porém, 
incluir restrições às modalidades através 
das quais as bibliotecas, os 
estabelecimentos de ensino, os museus ou 
as instituições de conservação do 
património arquivístico, cinematográfico 
ou radiofónico dispõem de autorização, 
ao abrigo da presente Directiva, para 
utilizar obras órfãs com o objectivo de 
cumprirem a sua missão de interesse 
público, nomeadamente no que diz 
respeito à disponibilização do acesso a 
obras órfãs de uma forma não exclusiva e 
não discriminatória.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica o facto de as parcerias público-privadas não deverem impor 
restrições às instituições públicas no que diz respeito ao problema de quem deve ter acesso às 
obras órfãs, logo que elas sejam digitalizadas e disponibilizadas.
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Alteração 47
Ashley Fox

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 48
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) As modalidades contratuais podem 
desempenhar um papel na promoção da 
digitalização do património cultural 
europeu, subentendendo-se que as 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus ou arquivos e as instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico podem, com vista às 
utilizações permitidas no âmbito da 
presente directiva, celebrar acordos com 

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

presente directiva, celebrar acordos com 
parceiros comerciais para a digitalização e 
colocação à disposição de obras órfãs. Os 
referidos acordos podem incluir 
contribuições financeiras por parte desses 
parceiros.

Or. en

Alteração 49
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A base económica do sector das 
indústrias criativas é constituída pela 
interacção das acções destinadas a 
proteger e promover o património cultural 
existente, bem como de uma educação e 
de uma produção de qualidade, com o 
próprio sector da criação. É necessária 
uma política coerente dos Estados-
-Membros em todas estas áreas, para que 
haja um sector criativo de qualidade.
1 TNO, 12 de Setembro de 2011, 
‘Vormgeving verder op de kaart’, estudo 
efectuado por conta de Premsela.org: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350

Or. nl

Alteração 50
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 51
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 52
Toine Manders

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem igualmente 
ser autorizados a permitir a utilização de 
obras órfãs para fins que ultrapassem as 
missões de interesse público das 
organizações abrangidas pela presente 
directiva.

Or. en
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Justificação

A presente alteração substitui a alteração 7.

Alteração 53
Phil Prendergast

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 ser justa e proporcionada, tendo em 
conta o tipo de obra e a utilização em 
causa. Os Estados-Membros podem 
estabelecer que as receitas decorrentes da 
utilização dessas obras órfãs para fins de 
remuneração, mas que não sejam 
reclamadas após o termo do período fixado 
de acordo com a presente directiva, devem 
contribuir para o financiamento de fontes 
de informação relativas a direitos que 
facilitem uma pesquisa diligente, por meios 
automatizados e de baixo custo, 
relativamente a categorias de obras efectiva 
ou potencialmente abrangidas pela presente 
directiva.

Or. en

Alteração 54
Phil Prendergast
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Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 55
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A presente directiva é aplicável a obras 
publicadas ou difundidas pela primeira vez 
num Estado-Membro, ou, nos casos em 
que isso se aplique, no país mais 
intimamente associado à obra, e que 
sejam:

Or. en

Justificação

A presente alteração permite que obras inéditas e/ou nunca difundidas sejam incluídas no 
âmbito de aplicação desta Directiva. Também se pode não saber o local onde uma obra foi 
publicada pela primeira vez e, por outro lado, resolve-se o problema de muitas publicações 
do Reino Unido, que foram publicadas pela primeira vez na Índia.

Alteração 56
Phil Prendergast
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Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – frase 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 
protegidas por direitos de autor que 
tenham sido publicadas ou difundidas pela 
primeira vez num Estado-Membro e que 
sejam:

Or. en

Alteração 57
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 1 – parágrafo 2 – ponto 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Obras sob a forma de fotografias 
isoladas e outras imagens — no caso de a 
pesquisa diligente poder ser efectuada 
graças a uma qualquer informação
identificativa anexa a tais obras (por 
exemplo, carimbos do estúdio fotográfico, 
etc.) e de os direitos de personalidade não 
constituírem obstáculo legal — contidas 
nos espólios das organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1, ou

Or. en

Justificação

A presente alteração alarga o âmbito desta proposta, pelo menos, em relação às fotografias e 
outras imagens para as quais a pesquisa diligente possa ser efectuada e não haja direitos de 
personalidade que sejam afectados (como é o caso, por exemplo, das fotografias 
paisagísticas).

Alteração 58
Christel Schaldemose
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Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 59
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 60
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

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 

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no 
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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.

artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que seja 
efectuada, de boa fé e em termos 
razoáveis, uma pesquisa diligente 
relativamente a cada obra, mediante a 
consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão.

Or. en

Alteração 61
Ashley Fox

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, devem assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente, mediante 
a consulta das fontes adequadas para a 
categoria da obra em questão.

Or. en

Alteração 62
Zuzana Roithová

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, devem assegurar que seja 
efectuada, de boa fé e em termos 
razoáveis, uma pesquisa diligente 
relativamente a cada obra, mediante a 
consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão.



AM\881941PT.doc 29/46 PE475.793v01-00

PT

Or. en

Alteração 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso a pesquisa diligente seja 
efectuada por outras organizações que 
não as referidas no artigo 1.º, n.º 1, serão 
estas as responsáveis pela pesquisa 
realizada.

Or. en

Alteração 65
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso a pesquisa diligente seja 
efectuada por outras organizações que 
não as referidas no artigo 1.º, n.º 1, serão 
estas as responsáveis pela pesquisa 
realizada.

Or. en

Alteração 66
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. É exigida a realização de uma pesquisa 
diligente apenas no Estado-Membro da 
primeira publicação ou difusão, ou, nos 
casos em que isso se aplique, no país mais 
intimamente associado à obra.

Or. en

Justificação

A presente alteração permite que obras inéditas e/ou nunca difundidas sejam incluídas no 
âmbito de aplicação desta Directiva, abrangendo os casos em que uma obra tenha sido 
publicada pela primeira vez fora da UE (por exemplo, muitas publicações do Reino Unido 
vieram a lume pela primeira vez na Índia), ou as situações em que se desconhece o local onde 
a obra foi publicada pela primeira vez.

Alteração 67
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

termos razoáveis, de uma pesquisa 
diligente apenas no Estado-Membro da 
primeira publicação, difusão ou outra 
forma de comunicação ao público.

Or. en

Alteração 68
Zuzana Roithová

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em casos específicos, em que as 
fronteiras territoriais dos Estados-
-Membros tenham mudado ao longo dos 
tempos, a pesquisa diligente no Estado-
-Membro da primeira publicação pode 
conduzir à consulta de informações em 
outro Estado-Membro, com o qual a obra 
esteja mais intimamente associada devido 
a condicionalismos de ordem geográfica, 
linguística ou outros igualmente 
relevantes.

Or. en

Justificação

Nos casos em que as fronteiras dos Estados-Membros tenham mudado no decurso da 
História, a pesquisa diligente deve estar ligada ao Estado-Membro, com o qual a obra esteja 
mais intimamente associada devido a condicionalismos de ordem geográfica, linguística ou 
outros igualmente relevantes.

Alteração 69
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros nomeiam as 
entidades habilitadas a certificar que as 
buscas diligentes foram realizadas de boa 
fé e nos termos devidos e devem velar por 
que os resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registadas numa base de dados acessível ao 
público.

Or. en

Alteração 71
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros que escolham 
um método de aplicação que implique o 
direito a remuneração individual dos 
titulares de direitos pela utilização das 
suas obras introduzem o dever de 
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realização de uma pesquisa diligente «a 
posteriori» e a obrigação de reserva, 
durante um período de tempo a definir 
pela lei, de uma parcela da remuneração 
destinada aos titulares de direitos de obras 
órfãs.

Or. en

Alteração 72
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Uma obra considerada obra órfã num 
Estado-Membro em conformidade com o 
artigo 2.º é considerada obra órfã em todos 
os Estados-Membros.

Uma obra considerada obra órfã num 
Estado-Membro em conformidade com o 
artigo 2.º é considerada obra órfã em todos 
os Estados-Membros, devendo estes 
reconhecer mutuamente a validade da 
aplicação dos seus congéneres e 
reconhecer que as reproduções e o acto 
inicial de disponibilização para efeitos do 
disposto nos artigos 6.º e 7.º, bem como a 
disponibilização do acesso a obras 
protegidas fora do Estado-Membro do 
acto inicial, constituem actos lícitos do 
ponto de vista legal.

Or. en

Alteração 73
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Uma obra considerada obra órfã num 
Estado-Membro em conformidade com o 
artigo 2.º é considerada obra órfã em todos 

Uma obra considerada obra órfã num 
Estado-Membro em conformidade com o 
artigo 2.º é considerada obra órfã em todos 
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os Estados-Membros. os Estados-Membros. A presente Directiva 
não prejudica as disposições legalmente 
reconhecidas existentes nos Estados-
-Membros em matéria de gestão de 
direitos, como, por exemplo, as licenças 
colectivas alargadas.

Or. en

Alteração 74
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
cada titular de um direito relativo a uma 
obra considerada órfã tenha, a qualquer 
momento, a possibilidade de reclamar os 
respectivos direitos de autor, sem prejuízo 
do estatuto da obra enquanto obra órfã no 
que diz respeito aos direitos de detentores 
ainda não identificados ou localizados.
Pôr termo ao estatuto de obra orfã só é 
possível em caso de identificação ou 
localização de todos os titulares de 
direitos de autor da obra em causa.

Or. en

Alteração 75
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Artigo 6.° – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por actos de reprodução, na acepção do 
artigo 2.° da Directiva 2001/29/CE, para 
fins de digitalização, colocação à 
disposição, indexação, catalogação, 

(b) Por actos de reprodução, na acepção do 
artigo 2.° da Directiva 2001/29/CE.
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conservação ou restauro.

Or. en

Alteração 76
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 6.° – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por actos de reprodução, na acepção do 
artigo 2.° da Directiva 2001/29/CE, para 
fins de digitalização, colocação à 
disposição, indexação, catalogação, 
conservação ou restauro.

(b) Por actos de reprodução, na acepção do 
artigo 2.° da Directiva 2001/29/CE, para 
fins como a pesquisa, digitalização, 
colocação à disposição, indexação, 
catalogação, conservação ou restauro.

Or. en

Justificação

A presente alteração viabiliza uma lista aberta de propósitos, a fim de dar a possibilidade de 
se acompanhar o desenvolvimento das tecnologias da informação no decurso dos próximos 
anos, sem haver necessidade de se alterar esta legislação para cada um dos diferentes fins 
úteis futuramente ao nosso dispor. Além disso, e em consonância com os considerandos 1 e 
10, a presente alteração acrescenta a pesquisa ao leque de exemplos de fins autorizados dos 
actos de reprodução.

Alteração 77
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 6.° – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por actos de reprodução, na acepção do 
artigo 2.° da Directiva 2001/29/CE, para 
fins de digitalização, colocação à 
disposição, indexação, catalogação, 
conservação ou restauro.

(b) Por actos de reprodução, na acepção do 
artigo 2.° da Directiva 2001/29/CE.

Or. en
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Alteração 78
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Em consonância com o disposto nos considerandos 1 e 10, a presente alteração realça a 
importância do acesso a obras órfãs também para fins de pesquisa.

Alteração 79
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as organizações referidas no artigo 1°, 
n.º 1, quando utilizam obras órfãs em 
conformidade com o n.º 1, mantenham 
registos da sua pesquisa diligente e registos 
de utilização acessíveis ao público, da 
mesma forma que se devem certificar que, 
em presença de uma obra órfã para a 
qual tenha sido identificado, mas não 
localizado, um titular de direitos, o nome 
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do titular de direitos seja indicado em 
qualquer utilização da obra.

Or. en

Alteração 80
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as organizações referidas no artigo 1.º, 
n.º 1, quando utilizam obras órfãs em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2:

a) mantenham registos das suas pesquisas 
diligentes;
b) mantenham registos de utilização 
acessíveis ao público;
c) e indiquem o nome de qualquer titular 
de direitos que tenha sido identificado, 
mas não localizado.

Or. en

Alteração 81
Zuzana Roithová

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão a lista e o endereço electrónico 
das bases de dados existentes nos 
respectivos territórios, bem como 
quaisquer modificações ulteriores, nos 
casos em que as organizações referidas no 
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artigo 1.º, n.º 1, mantenham registos das 
suas buscas diligentes e do uso que dão às 
obras órfãs. A Comissão transmitirá essas 
informações a todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A fim de facilitar o acesso às bases de dados ou aos registos de pesquisas diligentes, bem 
como à utilização de obras órfãs, especialmente em contexto transfronteiriço, os 
Estados-Membros terão de cooperar com a Comissão.

Alteração 82
Zuzana Roithová

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. Juntamente com a Comissão, os 
Estados-Membros devem criar disposições 
práticas para garantir que as supracitadas 
bases de dados possam ser consultadas 
através de um único ponto de entrada em 
linha a nível europeu.

Or. en

Justificação

A fim de facilitar o acesso às bases de dados ou aos registos de pesquisas diligentes, bem 
como à utilização de obras órfãs, os Estados-Membros e a Comissão terão de desenvolver 
modalidades de cooperação, tendo em vista a criação de um único ponto de entrada em linha 
a nível europeu.

Alteração 83
Zuzana Roithová

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

4-C. A fim de evitar a duplicação de 
dispendiosos trabalhos de digitalização, os 
Estados-Membros permitirão que as 
organizações referidas no artigo 1.º, n.º 1, 
estabeleçam modalidades de interligação, 
com o propósito de disponibilizar às suas 
congéneres as obras órfãs contidas em 
várias colecções.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa evitar a duplicação de trabalhos de digitalização nos casos em que 
determinadas organizações particulares já disponham de cópias físicas das obras órfãs nas 
suas próprias colecções, a fim de que elas possam interligar as cópias digitais dessas obras 
órfãs, sem haja a necessidade de repetir todo o processo de digitalização.

Alteração 84
Phil Prendergast

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros podem autorizar 
as organizações referidas no artigo 1.º, n.º 
1, a utilizar uma obra órfã para fins 
diferentes dos referidos no artigo 6.º, n.º 2, 
no pressuposto da observância do disposto 
no artigo 6.º, n.º 4, e desde que:

Or. en

Alteração 85
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 86
Phil Prendergast

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 87
Phil Prendergast

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 88
Phil Prendergast
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Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) Os titulares de direitos que reclamem 
os seus respectivos direitos, 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;
os titulares de direitos dispõem da 
prerrogativa de reclamar uma 
remuneração justa e proporcionada, ao 
abrigo do disposto no n.º 4, 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;

Or. en

Alteração 89
Phil Prendergast

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 90
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 5-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) a responsabilidade financeira da 
remuneração, em última instância, recaia 
sobre o Estado-Membro em que a obra 
tenha sido utilizada.

Or. en

Alteração 91
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) As organizações referidas no artigo 
1.º, n.º 1, podem comercializar uma obra 
órfã em termos razoáveis e de boa fé até 
ao momento em que o acto que confere 
direitos de titularidade ao respectivo 
detentor de direitos de autor ocorra pela 
primeira vez. Até esse momento, o titular 
de direitos de autor não é remunerado e a 
legislação de direitos de autor não é 
aplicável.

Or. en

Justificação

A comercialização terá a vantagem de encorajar as organizações referidas no artigo 1.º, 
n.º 1, a digitalizar as obras órfãs. Os titulares serão incentivados a reivindicar as suas obras 
e o público terá a possibilidade de usufruir das obras órfãs numa fase muito mais precoce.

Alteração 92
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem optar 
por recorrer aos actuais ou futuros 
sistemas nacionais para facilitar a 
digitalização em massa de obras órfãs e 
para permitir a respectiva utilização 
comercial.

Or. en

Alteração 93
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A 
Medidas preventivas

De acordo com as partes interessadas, os 
Estados-Membros devem promover 
medidas para impedir a propagação de 
obras órfãs no futuro.

Or. en

Alteração 94
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

O disposto na presente directiva em nada 
prejudica a aplicação das disposições 
relativas, nomeadamente, a direitos de 
patentes, marcas, direitos conferidos por 
desenhos ou modelos, modelos de 
utilidade, topografias de produtos 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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semicondutores, caracteres tipográficos, 
acesso condicionado, acesso a serviços de 
radiodifusão por cabo, protecção dos bens 
pertencentes ao património nacional, 
requisitos de depósito legal, legislação 
sobre práticas restritivas e concorrência 
desleal, segredos comerciais, segurança, 
confidencialidade, protecção dos dados 
pessoais e da vida privada, acesso aos 
documentos públicos e direito contratual.

Or. cs

Alteração 95
Christian Engström

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve acompanhar 
permanentemente a evolução das fontes de 
informação em matéria de direitos e 
apresentar, o mais tardar um ano após a 
entrada em vigor da presente directiva e 
posteriormente com carácter anual, um 
relatório sobre a possível inclusão no 
âmbito de aplicação da presente directiva 
de obras ou de outro material protegido, 
que não estejam actualmente incluídos 
nesse âmbito de aplicação e, em particular, 
fonogramas, fotografias e outras imagens 
isoladas.

A Comissão deve acompanhar 
permanentemente a evolução das fontes de 
informação em matéria de direitos e 
apresentar, o mais tardar um ano após a 
entrada em vigor da presente directiva e 
posteriormente com carácter anual, um 
relatório sobre a possível inclusão no 
âmbito de aplicação da presente directiva 
de outros beneficiários que não os 
indicados no artigo 1.º, n.º 1, e de obras ou 
de outro material protegido, que não 
estejam actualmente incluídos nesse 
âmbito de aplicação e, em particular, 
fonogramas, fotografias e outras imagens 
isoladas.

Or. en

Justificação

São necessários outros beneficiários que não os museus, as bibliotecas, etc., caso as obras 
órfãs devam estar disponíveis, por exemplo, para realizadores de documentários 
cinematográficos que desejem incluir imagens históricas, ou para quaisquer eventuais 
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empreendedores do sector cultural que pretendam fazer uso do património cultural comum 
da Europa em novas obras. Embora a presente Directiva seja um bom ponto de partida para 
abordar a questão das obras órfãs, ela está longe de configurar uma solução completa.

Alteração 96
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão manterá em constante revisão 
o desenvolvimento das obras que estejam 
fora do circuito comercial e apresentará, 
o mais tardar dois anos após a entrada em 
vigor da presente Directiva e, 
seguidamente, numa base periódica, um 
relatório sobre a possível resolução da 
digitalização e do amplo acesso público 
nos Estados-Membros às referidas obras 
fora do circuito comercial.

Or. en

Alteração 97
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve actualizar regularmente 
(pelo menos, de dois em dois anos) a lista 
dos organismos referidos no artigo 1.º, 
n.º 1, responsáveis pela gestão de obras 
órfãs.

Or. lt
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Alteração 98
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Anexo – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As fontes referidas no artigo 3.º, n.º 2, são: As fontes referidas no artigo 3.º, n.º 2, são, 
entre outras:

Or. en


