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Amendamentul 16
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 18
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 19
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 20
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(Această modificare se aplică întregului 
text.)

Or. en

Amendamentul 21
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 22
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 23
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dreptul de autor reprezintă 
fundamentul industriei creative, întrucât 
acesta stimulează inovarea, procesul de 
creație, investițiile și producțiile. Prin 
urmare, digitalizarea și diseminarea în 
masă a operelor constituie o metodă de 
protecție a patrimoniului cultural 
european.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 1.

Amendamentul 24
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Drepturile de autor reprezintă un 
mijloc important pentru a asigura faptul 
că industria creativă este răsplătită pentru 
efortul depus.

Or. nl

Amendamentul 25
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 26
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 27
Zuzana Roithová
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Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) (Nu privește versiunea în limba 
română).

Or. cs

Amendamentul 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Operele muzicale, inclusiv cele care 
fac parte din operele audio, audiovizuale 
și cinematografice menționate la 
articolul 1 punctul 2 alineatele (2) și (3), 
ar trebui să fie eliminate din domeniul de 
aplicare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 29
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Din motive de curtoazie 
internațională, prezenta directivă ar trebui 
să se aplice numai operelor publicate sau 

(11) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice numai operelor publicate sau 
difuzate pentru prima dată într-un stat 
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difuzate pentru prima dată într-un stat 
membru.

membru. Comisia ar trebui să analizeze 
situația în care o operă creată și 
diseminată de o entitate dintr-un stat 
membru a fost publicată pentru prima 
dată într-un stat din afara Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să analizeze și problema operelor create pe teritoriul european, destinate a 
fi diseminate în Europa, dar a căror publicare a avut loc în țări terțe din afara Europei din 
cauza costurilor mai mici. De exemplu, în cazul Bibliotecii britanice, această problemă 
vizează 30 % dintre cărți, în special cele tipărite în India.

Amendamentul 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Înainte ca o operă să poată fi 
considerată operă orfană, trebuie efectuată 
o căutare diligentă și de bună-credință a 
titularului de drepturi de autor. Statele 
membre trebuie autorizate să prevadă 
efectuarea acestei căutări de către 
organizațiile menționate în prezenta 
directivă sau de alte organizații. În al 
doilea caz, organizațiile menționate de 
prezenta directivă ar trebui să fie în 
continuare răspunzătoare pentru căutarea 
diligentă efectuată. Statele membre ar 
trebui să numească entități competente 
care să certifice că aceste căutări diligente 
s-au efectuat în mod corespunzător și cu 
bună-credință.

Or. en
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Amendamentul 31
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 32
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 33
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de directivă
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Înainte ca o operă să poată fi 
considerată operă orfană, trebuie efectuată 
o căutare diligentă și de bună-credință a 
autorului, astfel cum decid autorii și 
editorii sau reprezentanții acestora din 
statul membru în care opera a fost 
publicată pentru prima dată. Statele 
membre trebuie autorizate să prevadă 
efectuarea acestei căutări de către 
organizațiile menționate în prezenta 
directivă sau de alte organizații.

Or. en

Amendamentul 34
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Înainte ca o operă să poată fi 
considerată operă orfană, trebuie efectuată 
o căutare diligentă și de bună-credință a 
titularului de drepturi de autor. Statele 
membre trebuie autorizate să prevadă 
efectuarea acestei căutări de către 
organizațiile menționate în prezenta 
directivă sau de alte organizații. În al 
doilea caz, organizațiile menționate de 
prezenta directivă ar trebui să fie în 
continuare răspunzătoare pentru căutarea 
diligentă efectuată.

Or. en

Amendamentul 35
Louis Grech
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Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 36
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

cadrul Uniunii. Căutarea diligentă trebuie 
să includă consultarea bazelor de date 
accesibile publicului, care conțin informații 
referitoare la statutul operelor din punct de 
vedere al drepturilor de autor. În scopul de 
a evita dublarea eforturilor de căutare, 
căutarea diligentă trebuie efectuată 
numai în statul membru în care opera a 
fost publicată, difuzată sau comunicată 
publicului pentru prima dată. Mai mult, 
pentru a evita multiplicarea costurilor 
ridicate legate de digitalizare și 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 și utilizarea operelor 
orfane de către organizațiile menționate în 
prezenta directivă sunt înregistrate într-o 
bază de date accesibilă publicului. În 
măsura posibilului, trebuie concepute și 
puse în aplicare baze de date gratuite 
accesibile publicului conținând informații 
referitoare la rezultatele căutărilor și la 
utilizarea operelor orfane, astfel încât să 
permită interconectarea și 
interoperabilitatea la nivel paneuropean și 
consultarea acestora prin intermediul unui 
singur punct de intrare.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește AM 3.

Amendamentul 37
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a facilita accesul 
transfrontalier la bazele de date online 
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accesibile publicului care conțin 
informații referitoare la rezultatele 
căutărilor și la utilizarea operelor orfane, 
statele membre ar trebui să comunice 
Comisiei amplasarea online a bazelor de 
date de pe teritoriul lor, iar Comisia ar 
trebui să comunice aceste informații altor 
state membre. Ar trebui să se stabilească 
modalități practice prin care aceste baze 
de date să poată fi consultate online și 
interconectate prin intermediul unui 
singur punct de intrare european, 
accesibil la distanță și prin mijloace 
electronice pentru publicul larg, și prin 
care să se faciliteze accesul la informațiile 
conținute de aceste baze de date, în 
special prin mecanisme tehnice precum 
programe de traducere, pentru a diminua 
barierele lingvistice.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 38
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 39
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 40
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Permite ca operele nepublicate/nedifuzate să fie incluse în domeniul de aplicare a directivei 
și abordează situația în care o operă a fost publicată pentru prima dată în afara UE (de 



AM\881941RO.doc 17/44 PE475.793v01-00

RO

exemplu, multe publicații britanice au fost publicate mai întâi în India) sau în care nu se 
cunoaște locul unde o operă a fost publicată prima dată.

Amendamentul 41
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) În scopul de a evita suprapunerea 
eforturilor de căutare, căutarea diligentă 
trebuie efectuată numai în statul membru în 
care opera a fost publicată sau difuzată 
pentru prima dată. O căutare diligentă și 
de bună credință efectuată în statul 
membru în care opera a fost publicată sau 
difuzată pentru prima dată poate, în 
anumite cazuri, să conducă la consultarea 
suplimentară a unor informații 
disponibile în alte state membre.

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă o clarificare suplimentară cu privire la locul în care trebuie să se 
efectueze căutarea diligentă.

Amendamentul 42
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Prezenta directivă ar trebui să 
includă și operele, sau alte elemente 
protejate conținute de opere, care au fost 
publicate sau difuzate pentru prima dată 
într-un stat membru.



PE475.793v01-00 18/44 AM\881941RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 43
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 44
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 45
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) (Nu privește versiunea în limba 
română).

Or. cs

Amendamentul 46
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

contribuții financiare din partea acestor 
parteneri. Aceste acorduri nu ar trebui să 
includă restricții referitoare la modul în 
care bibliotecile, instituțiile de 
învățământ, muzeele sau arhivele și 
instituțiile patrimoniul cinematografic sau 
audio pot utiliza, în temeiul prezentei 
directive, operele orfane pentru a-și 
îndeplini misiunea lor de interes public, în 
special în ceea ce privește asigurarea, în 
mod neexclusiv și nediscriminatoriu, a 
accesului la operele orfane.

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că parteneriatele public-private nu ar trebui să impună 
instituțiilor publice restricții cu privire la persoanele care ar trebui să aibă acces la operele 
orfane după digitalizarea și punerea lor la dispoziție.

Amendamentul 47
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 48
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 49
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Baza economică pentru industria 
creativă este reglementată prin 
interacțiunea dintre protecția și 
promovarea patrimoniului cultural 
existent și o educație bună și prin 
interacțiunea industriei producătoare cu 
cea creativă. Este necesară, pentru statele 
membre, o politică coerentă în toate 
domeniile, pentru a avea o industrie 
creativă de calitate1.
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1 TNO („Organizația neerlandeză pentru 
aplicarea cercetării științifice”), 
12 septembrie 2011, „Proiectarea pe
hartă”, comandat de Premsela.org: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350

Or. nl

Amendamentul 50
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor din statele membre cu privire 
la modalitățile de gestionare a drepturilor, 
cum ar fi licențele colective extinse, 
prezumțiile legale de reprezentare sau 
transfer, gestionarea colectivă obligatorie 
sau combinațiile între acestea.

Or. en

Amendamentul 51
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 52
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a permite utilizarea 
operelor orfane în scopuri care depășesc 
misiunile de interes public ale 
organismelor care fac obiectul prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește AM 7.

Amendamentul 53
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 54
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 55
Ashley Fox

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, și anume:

(2) Prezenta directivă se aplică operelor 
publicate sau difuzate pentru prima dată 
într-un stat membru sau, după caz, în țara 
asociată în cea mai mare măsură cu 
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opera, și anume:

Or. en

Justificare

Permite ca operele nepublicate/nedifuzate să fie incluse în domeniul de aplicare a directivei. 
De asemenea, există posibilitatea ca locul în care o operă a fost publicată prima dată să nu 
fie cunoscut și rezolvă problema multor publicații britanice care au fost publicate pentru 
prima dată în India.

Amendamentul 56
Phil Prendergast

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, și anume:

(2) Prezenta directivă se aplică operelor 
protejate prin drepturi de autor care au 
fost publicate sau difuzate pentru prima 
dată într-un stat membru, și anume:

Or. en

Amendamentul 57
Zuzana Roithová

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, când 
căutarea diligentă se poate derula pe baza 
unor informații de identificare atașate 
acestor opere (de exemplu, ștampila 
atelierului fotografului etc.) și când 
drepturile de personalitate nu reprezintă 
un obstacol juridic, și care fac parte din 
colecțiile organizațiilor menționate la 
articolul 1 alineatul (1), sau
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 58
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 59
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 60
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 61
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 62
Zuzana Roithová

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

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

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

Or. en

Amendamentul 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere sunt stabilite de fiecare 
stat membru în parte, în acord cu titulari de 
drepturi de autor și cu utilizatori și includ
sursele enumerate în anexă.

Or. en

Amendamentul 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care căutarea diligentă 
este efectuată de alte organizații decât 
cele menționate la articolul 1 
alineatul (1), acestea din urmă rămân 
responsabile pentru căutarea efectuată.
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Or. en

Amendamentul 65
Zuzana Roithová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care căutarea diligentă 
este efectuată de alte organizații decât 
cele menționate la articolul 1 
alineatul (1), acestea din urmă rămân 
responsabile pentru căutarea efectuată.

Or. en

Amendamentul 66
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Căutarea diligentă trebuie efectuată 
doar în statul membru în care opera a fost 
publicată sau difuzată pentru prima dată
sau, după caz, în țara asociată în cea mai 
mare măsură cu opera.

Or. en

Justificare

Permite ca operele nepublicate/nedifuzate să fie incluse în domeniul de aplicare a directivei 
și abordează situația în care o operă a fost publicată pentru prima dată în afara UE (de 
exemplu, multe publicații britanice au fost publicate mai întâi în India) sau în care nu se 
cunoaște locul unde o operă a fost publicată prima dată.

Amendamentul 67
Phil Prendergast
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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 credință și în condiții rezonabile,
doar în statul membru în care opera a fost 
publicată, difuzată sau comunicată 
publicului sub o altă formă pentru prima 
dată.

Or. en

Amendamentul 68
Zuzana Roithová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazuri speciale, când granițele
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 
duce la consultarea unor informații în alt 
stat membru, cu care opera este asociată 
în cea mai mare măsură din motive 
geografice, lingvistice sau de altă natură.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 69
Phil Prendergast
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când se știe că o operă 
cinematografică și audiovizuală este o 
coproducție, căutarea diligentă se 
efectuează în fiecare dintre statele 
membre implicate în coproducție.

Or. en

Amendamentul 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab

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 numesc entități 
competente să certifice că s-au efectuat 
căutări diligente în mod corespunzător și 
cu bună credință și se asigură că 
rezultatele căutărilor diligente efectuate pe 
teritoriile lor sunt înregistrate într-o bază 
de date accesibilă publicului.

Or. en

Amendamentul 71
Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre care optează pentru o 
metodă de punere în aplicare ce 
presupune dreptul la remunerare 
individuală a titularilor de drepturi de 
autor pentru utilizarea operelor acestora 
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introduc obligația de a efectua o căutare 
diligentă a posteriori și obligația de a 
rezerva pentru o perioadă, care trebuie 
prevăzută de lege, o parte din remunerația 
acordată titularilor de drepturi de autor ai 
operelor orfane.

Or. en

Amendamentul 72
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O operă considerată operă orfană într-un 
stat membru, conform articolului 2, este 
considerată operă orfană în toate statele 
membre.

O operă considerată operă orfană într-un 
stat membru, conform articolului 2, este 
considerată operă orfană în toate statele 
membre, iar statele membre recunosc 
reciproc validitatea punerii în aplicare de 
către fiecare dintre ele și recunosc ca acte 
cu putere de lege reproducerile și actul 
inițial de punere de la dispoziție în sensul 
articolelor 6 și 7, precum și furnizarea 
accesului la opere protejate din afara 
statului membru în care s-a emis actul 
inițial.

Or. en

Amendamentul 73
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O operă considerată operă orfană într-un 
stat membru, conform articolului 2, este 
considerată operă orfană în toate statele 
membre.

O operă considerată operă orfană într-un 
stat membru, conform articolului 2, este 
considerată operă orfană în toate statele 
membre. Prezenta directivă nu aduce 
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atingere dispozițiilor recunoscute juridic 
în statele membre cu privire la 
modalitățile de gestionare a drepturilor, 
cum ar fi licențele colective extinse.

Or. en

Amendamentul 74
Phil Prendergast

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 fiecare 
titular de drepturi de autor asupra unei 
opere considerate a fi orfană are, în orice 
moment, posibilitatea de a reclama 
respectivele drepturi de autor fără a aduce 
atingere statutului de operă orfană a 
operei în ceea ce privește drepturile 
titularilor de drepturi de autor care nu au 
fost identificați sau localizați. O operă își 
pierde statutul de operă orfană numai 
atunci când sunt identificați sau localizați 
toți titularii de drepturi de autor asupra 
respectivei opere.

Or. en

Amendamentul 75
Christel Schaldemose

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 dispoziție, 
indexării, catalogării, conservării sau 
restaurării.

(b) reproducând opera orfană, în sensul 
articolului 2 din Directiva 2001/29/CE.
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Or. en

Amendamentul 76
Zuzana Roithová

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 dispoziție, 
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 dispoziție, indexare, catalogare, 
conservare sau restaurare.

Or. en

Justificare

Acest amendament păstrează deschisă lista scopurilor pentru a putea reacționa la evoluția 
din anii următori a tehnologiilor informației, 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) și (10), amendamentul adaugă căutarea printre exemplele de scopuri a 
acțiunilor de reproducere permise.

Amendamentul 77
Phil Prendergast

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 dispoziție, 
indexării, catalogării, conservării sau 
restaurării.

(b) reproducând opera orfană, în sensul 
articolului 2 din Directiva 2001/29/CE.

Or. en
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Amendamentul 78
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 79
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre se asigură că, atunci 
când organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) utilizează opere orfane în 
conformitate cu alineatul (1) din prezentul 
articol, ele păstrează evidența căutării lor 
diligente și o evidență publică a utilizării și 
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.
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Amendamentul 80
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre se asigură că, atunci 
când organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) utilizează opere orfane în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2), 
ele:

(a) păstrează evidența căutărilor lor 
diligente;
(b) păstrează o evidență publică a utilizării 
operelor orfane;
(c) indică numele oricărui titular de 
drepturi de autor care a fost identificat, 
dar nu localizat.

Or. en

Amendamentul 81
Zuzana Roithová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre comunică Comisiei 
lista și amplasarea online a bazelor de 
date de pe teritoriul lor, precum și orice 
modificare ulterioară în cazul în care 
organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) păstrează evidența căutărilor 
diligente și a utilizărilor de către acestea a 
operelor orfane. Comisia transmite aceste 
informații tuturor statelor membre.



AM\881941RO.doc 37/44 PE475.793v01-00

RO

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 82
Zuzana Roithová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Împreună cu Comisia, statele 
membre stabilesc modalități practice 
pentru a se asigura că bazele de date 
menționate anterior pot fi consultate prin 
intermediul unui singur punct de intrare 
online la nivel european.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita accesul la bazele de date sau la informațiile referitoare la rezultatele 
căutărilor diligente și la utilizarea operelor orfane, statele membre și Comisia vor trebui să 
coopereze în vederea creării unui singur punct de intrare online la nivel european.

Amendamentul 83
Zuzana Roithová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Pentru a evita multiplicarea 
costurilor ridicate legate de digitalizare, 
statele membre permit organizațiilor 
menționate la articolul 1 alineatul (1) să 
colaboreze în vederea punerii reciproce la 
dispoziție a operelor orfane conținute de 
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ambele colecții.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește evitarea multiplicării eforturilor de digitalizare în cazurile în 
care anumite organizații dețin deja în colecțiile 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 84
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre pot autoriza utilizarea 
unei opere orfane de către organismele 
menționate la articolul 1 alineatul (1) în 
alte scopuri decât cele menționate la 
articolul 6 alineatul (2), cu condiția 
respectării articolului 6 alineatul (4):

Or. en

Amendamentul 85
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 86
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 87
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 88
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. titularii drepturilor de autor care își 
reclamă drepturile respective în sensul 
articolului 5, să fie remunerați în mod 
corect și proporțional pentru utilizarea 
dată operei în cauză de către organismele 
menționate la articolul 1 alineatul (1). 
Titularii de drepturi de autor pot solicita 
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să fie remunerați în mod corect și 
proporțional în conformitate cu 
punctul (4) într-un termen stabilit de 
statele membre și care nu trebuie să fie 
mai scurt de cinci ani de la data actului 
prin care s-a formulat cererea;

Or. en

Amendamentul 89
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 90
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. în ceea ce privește plata remunerației, 
responsabilitatea finală îi incumbă 
statului membru în care a fost utilizată 
opera.

Or. en
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Amendamentul 91
Toine Manders

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) pot comercializa opera 
orfană în mod rezonabil și cu bună 
credință 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 și legislația în 
materie de drepturi de autor nu se aplică.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 92
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot alege să utilizeze 
sistemele naționale actuale sau viitoare 
pentru a facilita digitalizarea în masă a 
operelor orfane și pentru a permite 
utilizarea comercială a acestora.

Or. en
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Amendamentul 93
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a 
Măsuri preventive

În conformitate cu opiniile părților 
implicate, statele membre promovează 
măsuri de prevenire a dezvoltării operelor 
orfane în viitor.

Or. en

Amendamentul 94
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. cs
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Amendamentul 95
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia supraveghează în permanență 
dezvoltarea surselor de informații 
referitoare la drepturile de autor și prezintă, 
cel mai târziu la un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive și 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 și a altor imagini.

Comisia supraveghează în permanență 
dezvoltarea surselor de informații 
referitoare la drepturile de autor și prezintă, 
cel mai târziu la un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive și la intervale 
ulterioare de un an, un raport privind 
eventuala includere în domeniul de aplicare 
al prezentei directive a altor beneficiari 
decât cei enumerați la articolul 1 
alineatul (1) și 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 și a altor imagini.

Or. en

Justificare

În afară de muzee, biblioteci etc., sunt necesari și alți beneficiari dacă se dorește 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. Deși această 
directivă reprezintă un punct de plecare satisfăcător în abordarea problemei operelor orfane, 
ea este departe de a fi o soluție completă.

Amendamentul 96
Zuzana Roithová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia monitorizează constant evoluția 
operelor aflate în afara circuitului 
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comercial și, cel târziu la doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive și, 
ulterior, în mod regulat, prezintă un 
raport privind o posibilă soluție pentru 
digitalizarea și asigurarea accesului pe 
scară largă în statele membre la operele 
aflate în afara circuitului comercial.

Or. en

Amendamentul 97
Rolandas Paksas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia actualizează cu regularitate (cel 
puțin o dată la doi ani) lista organismelor
la care se face referire la articolul 1 
alineatul (1), responsabile cu gestionarea 
operelor orfane.

Or. lt

Amendamentul 98
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Anexă – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sursele menționate la articolul 3 alineatul 
(2) includ următoarele:

Or. en


