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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

Operele orfane sunt lucrări al/ai căror titular/i de drepturi de autor nu pot fi identificați sau 
găsiți și aceasta în timp ce punerea unei lucrări la dispoziția publicului reclamă, în 
conformitate cu principiile dreptului de autor, o autorizație din partea titularului de drepturi. 
Directiva 2001/29/CE1 instituia anumite exceptări care permiteau scanarea în scop de 
conservare, fără însă ca lucrările digitalizate să devină disponibile online pe internet, prin 
intermediul bibliotecilor, nici măcar în scopuri necomerciale2. 

Prezenta inițiativă se bazează pe Recomandarea din 2006 a Comisiei privind digitalizarea și 
accesibilitatea online a conținutului cultural și conservarea digitală3. În pofida recomandării, 
legislația în materie de opere orfane nu a fost introdusă decât într-un număr redus de state 
membre, iar soluțiile existente sunt oricum circumscrise prin faptul că limitează accesul 
online la cetățenii care își au reședința pe teritoriul lor național și nu prevăd recunoașterea 
căutărilor diligente efectuate deja în alte state membre. 

Parlamentul European și-a exprimat deja sprijinul pentru găsirea unei soluții legislative pentru 
chestiunile problematice pe care le comportă operele orfane și pentru crearea unei baze de 
date europene care să faciliteze disponibilitatea informațiilor4. În Rezoluția sa din 6 aprilie 
2011 referitoare la o piață unică pentru întreprinderi și creștere5, Parlamentul a subliniat, de 
asemenea, că elaborarea unui sistem îmbunătățit de management al dreptului de autor este 
indispensabilă pentru sprijinirea inovării și creativității în interiorul pieței unice.

Propunerea de față a Comisiei urmărește să dea bibliotecilor, instituțiilor de învățământ, 
muzeelor și arhivelor posibilitatea de a presta pe piața internă servicii specifice care implică 
afișarea online a operelor orfane. Unul dintre obiectivele operaționale ale propunerii este acela 
de a diminua costurile de tranzacționare pentru utilizarea online a operelor orfane de către 
aceste instituții și de a facilita accesul transfrontalier.

În evaluarea de impact care a însoțit propunerea legislativă, Comisia a prezentat șase opțiuni, 
printre care aceea de a nu întreprinde nimic și unele modalități de scutire legală sau licențiere 
care ar facilita digitalizarea lucrărilor orfane. Luând în considerație rezultatele largii 
consultări cu diversele părți interesate, propunerea se pronunță, în final, în favoarea 
                                               
1 Directiva 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și a 

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

operele făcând parte din colecțiile lor, pe terminale dedicate, aflate în localurile lor, în scop de cercetare 
sau studiu privat. 

3 JO L 236, 31.8.2006, pp. 28-30.
4 Rezoluția din 12 mai 2011 referitoare la eliberarea potențialului industriilor culturale ș i  creative 

(P7_TA(2011)0240, punctul 71 și Rezoluția din 5 mai 2010, intitulată Europeana - Etapele următoare 
(JO C 81, 15.3.2011, pp. 16-25).

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

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

Raportorul salută propunerea Comisiei și este de acord cu obiectivul său specific, și anume 
acela că disponibilitatea online a operelor orfane va promova diversitatea culturală a Europei 
și va augmenta sursele de cunoaștere și învățare. 

Raportorul are însă în vedere câteva amendamente la propunerea Comisiei. În general, 
raportorul dorește să sublinieze că drepturile de autor constituie temelia inovării, activității de 
creație, a investițiilor și a produselor industriei creative. Aspectele legate de operele orfane ar 
trebui încadrate în mod corespunzător, astfel încât să nu se adopte măsuri prea generale. Pe 
lângă aceasta, pentru conservarea patrimoniului cultural, permisiunea de a utiliza operele 
orfane nu ar trebui să servească la dobândirea directă sau indirectă a unor avantaje de ordin 
economic sau comercial. De asemenea, raportorul consideră că criteriile de remunerare a 
titularilor de drepturi ar trebui armonizate, pentru a crea securitate juridică și garanții la 
nivelul UE. El consideră că este important ca titularii de drepturi de autor să fie în măsură să 
pună capăt statutului de operă orfană printr-o procedură simplă și uniformă, în statul membru 
pe care îl aleg.

Mai exact, raportorul ar dori să scoată în evidență importanța compatibilității și 
interoperabilității bazelor de date interconectate. Situațiile în care unei lucrări i se atribuie 
nemeritat calitatea de operă orfană ar trebui evitate. 

Conform raportorului, întrebările rămase încă fără răspuns sunt dacă beneficiarilor menționați 
în propunerea Comisiei ar trebui să li se dea definiții armonizate și cum vor rezolva statele 
membre situațiile în care un stat membru trebuie să efectueze căutarea diligentă, dar 
informațiile disponibile într-un alt stat membru sunt mai exacte și aduse la zi, deci mai 
potrivite pentru căutarea concretă. De asemenea, spectrul modalităților permise de utilizare 
are nevoie de mai multă atenție, deoarece propunerea lasă ușa deschisă nu numai unei 
interpretări largi a definiției, ci și tuturor formelor de utilizare de către statele membre.  

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

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dreptul de autor constituie temelia 
economică a industriei creative.

Or. en

Amendamentul 2

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 
autorului. În lipsa altor dispoziții, statele 
membre trebuie autorizate să prevadă 
efectuarea acestei căutări diligente de către 
organizațiile menționate în prezenta 
directivă sau de alte organizații, atâta timp 
cât respectivele organizații efectuează 
căutările diligente cu bună credință și în 
mod rezonabil și utilizează rezultatele 
pentru atingerea obiectivelor în interesul 
public.

Or. en
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Amendamentul 3

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. Cu 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. Mai mult, pentru a evita 
multiplicarea costurilor ridicate legate de 
digitalizare și pentru a verifica dacă 
statutul de operă orfană al unei lucrări a 
fost stabilit într-un 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 
implementate baze de date accesibile 
publicului, conținând informații referitoare 
la rezultatele căutărilor, disponibile 
gratuit, 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

Contopirea considerentelor 13 și 15, pentru mai multă coerență.
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Adesea, accesibilitatea online a 
conținuturilor culturale și conservarea în 
formă digitală nu își ating întregul 
potențial, inter alia din cauza resurselor 
necorespunzătoare din statele membre și a 
interconectării unor baze de date care 
sunt incompatibile. Pentru atingerea 
obiectivelor prezentei directive, statelor 
membre ar trebui să li se ceară să ia în 
considerație standardizarea la nivel 
european a operelor orfane, pentru a 
ameliora înregistrarea centrală, 
accesibilitatea și interoperabilitatea 
bazelor lor publice de date.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Contopirea considerentelor 13 și 15, pentru mai multă coerență.

Amendamentul 6

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 actuale și viitoare din 
statele membre cu privire la modalitățile de 
gestionare a drepturilor, cum ar fi licențele 
colective extinse.

Or. en

Amendamentul 7

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. În astfel de situații, drepturile și 
interesele legitime ale titularilor drepturilor 
de autor trebuie protejate în conformitate 
cu legislația internațională și a UE, cum 
ar fi Acordul privind aspectele comerciale 
ale drepturilor de proprietate intelectuală 
(TRIPs), Convenția de la Berna privind 
protecția operelor literare și artistice din 
1886 și Directiva 2001/29/CE.

Or. en
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Amendamentul 8

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, difuzate sau comunicate 
publicului pentru prima dată într-un stat 
membru, și anume:

Or. en

Amendamentul 9

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 înregistrării 
unei căutări diligente rezonabile a 
titularului de drepturi de autor, în 
conformitate cu articolul 3.

Or. en

Amendamentul 10

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, difuzată sau comunicată în alt 
mod publicului pentru prima dată, înainte 
de utilizarea operei respective. În cazul în 
care publicarea, difuzarea sau 
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comunicarea într-un alt mod către public 
s-a petrecut concomitent în două sau mai 
multe state membre, căutarea diligentă se 
efectuează în toate statele membre 
respective.

Or. en

Amendamentul 11

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 se asigură că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului, care este disponibilă 
gratuit..

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că titularul 
drepturilor de autor asupra unei opere 
considerate a fi orfană are, în orice 
moment, posibilitatea de a anula statutul de 
operă orfană cu celeritate, în mod uniform 
și la un bun raport cost/eficacitate, în 
statul membru pe care îl alege..

Or. en
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Amendamentul 13

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 
pentru obținerea vreunor avantaje 
economice sau comerciale directe sau 
indirecte sau 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.

Or. en

Amendamentul 14

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 
anulează statutul de operă orfană al unei 
opere, în sensul articolului 5, să fie 
remunerați adecvat și corespunzător 
pentru utilizarea dată operei în cauză de 
către organismele menționate la articolul 1 
alineatul (1), iar remunerația să fie 
plătibilă cu începere din ziua în care actul 
care dă naștere dreptului la aceasta 
survine pentru prima dată;

Or. en
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Amendamentul 15

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 efectuată 
căutarea diligentă.

Or. en


