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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Vivemos numa era digital. Há quem diga que o que não se consegue encontrar na Internet 
nem sequer existe. Face às enormes vantagens que a disseminação racional de informação em 
linha pode apresentar ao mercado interno, a digitalização de material cultural tem sido e deve 
continuar a ser apoiada à escala europeia.

As obras órfãs são obras cujo titular ou cujos titulares de direitos de autor não podem ser 
identificados ou encontrados, embora a disponibilização de uma obra ao público requeira - de 
acordo com os princípios dos direitos de autor - uma autorização do titular. A Directiva 
2001/29/CE1 prevê certas excepções que permitem a digitalização para efeitos de preservação, 
mas não a disponibilização em linha na Internet de obras digitalizadas por parte das 
bibliotecas, mesmo para fins não comerciais.2

A presente iniciativa legislativa baseia-se na Recomendação da Comissão de 2006 sobre a 
digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural e a preservação digital.3 Apesar 
da Recomendação, apenas alguns Estados-Membros introduziram legislação em matéria de 
obras órfãs e as soluções existentes estão, de qualquer modo, circunscritas por limitarem o 
acesso em linha a cidadãos residentes nos seus territórios nacionais e não preverem o 
reconhecimento de pesquisas diligentes já efectuadas em outros Estados-Membros. 

O Parlamento Europeu já expressou o seu apoio à procura de uma solução legislativa para as 
questões problemáticas das obras órfãs e à criação de uma base de dados europeia, de modo a 
facilitar a disponibilidade de informação.4. Na sua Resolução de 6 de Abril de 2011 sobre 
um mercado único para as empresas e o crescimento5, o Parlamento assinalou também 
que a criação de um sistema melhorado para a gestão de direitos de autor é indispensável para 
apoiar a inovação e a criatividade no mercado único.

A presente proposta da Comissão visa permitir às bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus e arquivos fornecerem serviços específicos no mercado interno, o que pressupõe a 
exibição em linha de obras órfãs. Um dos objectivos operacionais da proposta é diminuir os 
custos de transacção para a utilização em linha de obras órfãs por parte dessas instituições, 
bem como facilitar o acesso transfronteiras.

A Comissão apresentou seis opções na avaliação de impacto que acompanha a proposta 
legislativa, incluindo uma opção de inacção e modalidades de excepção regulamentar ou de 
licença que iriam facilitar a digitalização de obras órfãs. Tendo em conta os resultados de 
                                               
1 Directiva 2001/29/CE, de 22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de 

autor e dos direitos conexos na sociedade da informação (JO L 167, de 22.6.2001, pp. 10-19). 
2 Ao abrigo do artigo 5.º, ponto 3, alínea n) da Directiva de 2001, as bibliotecas só podem disponibilizar 

o acesso a obras contidas nas suas colecções em terminais destinados para o efeito, nas respectivas 
instalações, para fins de investigação ou de estudos privados. 

3 JO L 236 de 31.8.2006, pp.28-30.
4 Resolução de 12 de Maio de 2011 sobre "Realizar o potencial das indústrias culturais e criativas" 

(P7_TA(2011)0240, ponto 71 e Resolução de 5 de Maio de 2010 sobre "Europeana - próximas etapas" 
(JO C 81, de 15.3.2011, pp. 16-25).

5 2010/2277/(INI), ponto 56.
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amplas consultas às várias partes interessadas, a proposta favorece finalmente o 
reconhecimento mútuo de soluções nacionais, permitindo às bibliotecas fornecer acesso em 
linha a obras órfãs. Importa realçar que a informação sobre todas as obras órfãs identificadas 
como tal nas jurisdições relevantes deveria estar disponível de forma universal e sem custos. 
Na eventualidade de um titular de direitos de autor apresentar uma alegação fundamentada de 
propriedade no país da primeira publicação, as autoridades desse Estado-Membro revogariam 
o estatuto de obra órfã e essa decisão, por sua vez, seria válida em todos os restantes Estados-
-Membros. 

A Comissão faz uma referência importante ao acordo relativo ao Google Books, alcançado 
em 2008/2009 entre a Google, a Authors' Guild e a Association of American Publishers, que 
permitiria à Google utilizar a maioria das obras órfãs sem qualquer autorização prévia e 
exibi-las em linha nos Estados Unidos, colocando assim a Europa numa posição claramente 
desfavorável em termos de competitividade e acesso ao património humano. Uma vez que o 
Tribunal do distrito sul de Nova Iorque se opôs ao acordo em Março de 2011 (nomeadamente 
com base num alegado monopólio na utilização obras órfãs que o acordo concederia à 
Google) e propôs antes actividade legislativa1, a União Europeia deve aproveitar a 
oportunidade para dar o exemplo sobre a forma como esta matéria pode ser resolvida de modo 
satisfatório para todos os futuros utilizadores e beneficiários, incluindo os titulares de direitos 
de autor.

O relator acolhe com satisfação a proposta da Comissão e concorda com o seu objectivo 
específico de, ao disponibilizar obras órfãs em linha a nível da UE, promover a diversidade 
cultural europeia e aumentar as fontes de conhecimento e de aprendizagem. 

Ainda assim, o relator considera necessárias algumas alterações à proposta da Comissão. Em 
geral, o relator pretende salientar que os direitos de autor são os alicerces da inovação, 
criação, investimentos e produções na indústria criativa. Os problemas em torno das obras 
órfãs devem ter um enquadramento próprio, para que as medidas não sejam tomadas de forma 
demasiado ampla. Além disso, para efeitos de preservação do património cultural, a utilização 
permitida de obras órfãs não deve servir para obter vantagens económicas ou comerciais 
indirectas. O relator crê ainda que os critérios aplicáveis às remunerações de titulares de 
direitos de autor devem ser harmonizados, de modo a criar certeza e garantia jurídicas ao 
nível da União Europeia e considera importante que os titulares dos direitos de autor possam 
pôr termo ao estatuto de obra órfã, por meio de um procedimento simples e uniforme no 
Estado-Membro da sua escolha.

Mais especificamente, o relator gostaria de realçar a importância da compatibilidade e 
interoperabilidade das bases de dados interligadas. A situação em que uma obra é 
desmerecidamente adjectivada de obra órfã deve ser evitada. 

De acordo com o relator, as perguntas que ainda necessitam de uma resposta, são: devem os 
beneficiários mencionados na proposta da Comissão obter definições harmonizadas? E como 
irão os Estados-Membros lidar com a situação em que um Estado-Membro deve efectuar uma 
pesquisa diligente, mas a informação disponível noutro Estado-Membro é mais precisa e 
actualizada e, por isso, mais adequada para a pesquisa real? Além disso, a amplitude de 

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, p. 23.
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utilização permitida requer maior atenção, visto a proposta deixar a porta aberta não apenas a 
uma interpretação ampla da definição, mas também a toda e qualquer forma de utilização 
pelos vários Estados-Membros.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os direitos de autor são os alicerces 
económicos da indústria criativa.

Or. en

Alteração 2

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. 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, desde 
que essas organizações efectuem a 
pesquisa diligente de boa fé e de forma 
razoável e utilizem os resultados para 
alcançarem objectivos de interesse 
público, salvo disposição em contrário.

Or. en
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Alteração 3

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

Fusão dos considerandos 13 e 15 a bem de maior coerência.
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Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Frequentemente, a acessibilidade 
em linha de material cultural e a 
preservação digital não conseguem 
desenvolver todo o seu potencial, 
designadamente devido a recursos 
inadequados nos Estados-Membros e à 
interligação de bases de dados 
incompatíveis. Para efeitos da presente 
directiva, os Estados-Membros devem ser 
exortados a considerar a normalização, a 
nível europeu, da digitalização de obras, 
de forma a melhorar o sistema 
centralizado de registo, a acessibilidade e 
a interoperabilidade das respectivas bases 
de dados públicas.

Or. en

Alteração 5

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 

Suprimido
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acessível ao público.

Or. en

Justificação

Fusão dos considerandos 13 e 15 a bem de maior coerência.

Alteração 6

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 em vigor, 
actualmente e no futuro, nos Estados-
-Membros em matéria de gestão de 
direitos, como as licenças colectivas 
alargadas.

Or. en

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) 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.

(21) 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, em 
conformidade com o Acordo sobre os 
Aspectos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual relacionados com o Comércio 
(TRIPS), a Convenção de Berna para a 
Protecção das Obras Literárias e 
Artísticas de 1886 e a Directiva 
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2001/29/CE.

Or. en

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 9

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, em boa fé, e registo de uma 
pesquisa razoavelmente diligente do titular
do direito em conformidade com o 
estabelecido no artigo 3.º.

Or. en
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Alteração 10

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, difusão ou outra 
forma de comunicação ao público. Se a 
primeira publicação, difusão ou outra 
forma de comunicação ao público tiver 
ocorrido simultaneamente em dois ou 
mais Estados-Membros, a pesquisa 
diligente deve ser realizada em todos esses 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 11

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 devem velar por 
que os resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registados numa base de dados acessível 
ao público de forma gratuita.

Or. en

Alteração 12

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 

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

momento, a possibilidade real de pôr termo 
ao estatuto de obra órfã de forma célere, 
uniforme e eficiente em termos de custos, 
no Estado-Membro da sua escolha.

Or. en

Alteração 13

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 obter qualquer 
vantagem directa ou indirecta, económica 
ou comercial ou para atingir objectivos 
que não decorram da sua missão de 
interesse público, nomeadamente a 
conservação, restauro e oferta de acesso 
cultural e educativo às obras contidas nas 
suas colecções.

Or. en

Alteração 14

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 ponham 
termo ao estatuto de obra órfã, na acepção 
do artigo 5.º, sejam adequada e 
devidamente remunerados pela utilização 
que foi feita das obras pelas organizações 
referidas no artigo 1.º, n.º 1 e a 
remuneração seja exigível a partir do dia 
em que o acto que dá origem ao direito 
ocorra pela primeira vez;
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Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en


