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Alteração 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE475.839v01-00 4/65 AM\882180PT.doc

PT

Europa.

Or. en

Justificação

Os direitos conexos têm de ser abrangidos para que a directiva tenha alguma finalidade. Ver 
artigo 2.º.

Alteração 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os direitos exclusivos dos autores no 
que diz respeito à reprodução e colocação à 
disposição do público das suas obras, tal 

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

público das suas obras, tal como 
harmonizados pela Directiva 2001/29/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de Maio de 2001, relativa à 
harmonização de certos aspectos do direito 
de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, exige o 
consentimento do titular de direitos de 
autor antes da digitalização e colocação à 
disposição de uma obra.

Or. en

Justificação

A palavra “autor” aparecia duas vezes neste parágrafo do texto da Comissão. Deve ser 
substituída por “titular de direitos de autor” em toda a directiva.

Alteração 53
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Recital 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 54
Luigi Berlinguer

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) Os direitos exclusivos dos autores no 
que diz respeito à reprodução e colocação à 
disposição do público das suas obras, tal 
como harmonizados pela Directiva 
2001/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa 
à harmonização de certos aspectos do 
direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, exigem o 
consentimento do autor antes da 
digitalização e colocação à disposição de 
uma obra e dizem respeito a actos 
específicos de reprodução praticados por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino ou 
museus acessíveis ao público, ou por 
arquivos, que não tenham por objectivo a 
obtenção de uma vantagem económica ou 
comercial, directa ou indirecta, como 
prevê o artigo 5.º, n.º 2, alínea c), da 
Directiva 2001/29/CE.

Or. en

Alteração 55
Luis de Grandes Pascual

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A presente directiva não prejudica a 
Directiva 2001/29/CE e aborda apenas 
algumas utilizações permitidas das obras 
órfãs. Não introduz novas excepções ou 
limitações aos direitos de autor e aos 
direitos conexos.
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Or. es

Justificação

A finalidade da Directiva é abordar a questão específica das utilizações permitidas de obras 
órfãs na UE. Não é seu objectivo alterar a Directiva 2001/29/CE.

Alteração 56
Toine Manders

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os direitos de autor estimulam a 
inovação, a criação, os investimentos e as 
produções, constituindo, portanto, a base 
económica da indústria criativa. Por 
conseguinte, a digitalização e a 
divulgação das obras em grande escala 
são formas de proteger o património 
cultural da Europa.

Or. en

Alteração 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
áudio e audiovisuais conservadas em 
arquivos de organizações de radiodifusão 
de serviço público incluem obras 
encomendadas por essas organizações para 
sua exploração exclusiva.

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
gravações de som e audiovisuais 
conservadas em arquivos de organizações 
de radiodifusão incluem obras 
encomendadas por essas organizações para 
sua exploração.

Or. en
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Justificação

The change from audio works to sound recordings is dictated by the fact that it is legally 
incorrect to talk about “audio works”, as sound recordings are not “works” in the legal 
sense of the word. The legally defined terms are either “phonogram”, “fixation”, or “sound 
recording”, therefore it is proposed to change the phrase “cinematographic, audio and 
audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be suppressed: public service 
broadcasters may also commission works for joint use by other broadcasters, e.g. ZDF and 
ORF for ARTE, and the exploitation is sometimes shared with the producer.

Alteração 58
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
áudio e audiovisuais conservadas em 
arquivos de organizações de radiodifusão 
de serviço público incluem obras 
encomendadas por essas organizações para 
sua exploração exclusiva.

(9) Para efeitos da presente directiva, deve 
entender-se que as obras cinematográficas, 
áudio e audiovisuais conservadas em 
arquivos de organizações de radiodifusão 
incluem obras encomendadas por essas 
organizações para sua exploração.

Or. fr

Alteração 59
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A criação de grandes bibliotecas em 
linha facilita a criação de ferramentas de 
pesquisa electrónica e de descoberta que 
abrem novas fontes de descoberta para 
investigadores e académicos que, de outra 
forma, se teriam de contentar com métodos 
de pesquisa mais tradicionais e analógicos.

(10) A criação de grandes bibliotecas em 
linha facilita a criação de ferramentas de 
pesquisa electrónica e de descoberta que 
abrem novas fontes de descoberta para 
investigadores e académicos que, de outra 
forma, se teriam de contentar com métodos 
de pesquisa mais tradicionais e analógicos.
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Além disso, as tecnologias de computação 
em nuvem devem ser adequadamente 
utilizadas a fim de criar uma base de 
dados à escala europeia que seja completa 
e de fácil acesso.

Or. en

Alteração 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Por uma questão de cortesia 
internacional, a presente directiva deve 
aplicar-se apenas às obras que são 
publicadas, exibidas ou difundidas pela 
primeira vez no território de um Estado-
Membro.

Or. en

Justificação

As obras cinematográficas são normalmente “exibidas” pela primeira vez nos cinemas, não 
“difundidas”.

Alteração 61
Sajjad Karim

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Por uma questão de cortesia 
internacional, a presente directiva deve 
aplicar-se apenas às obras que são 
originadas no território de um Estado-
Membro.
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Or. en

Alteração 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 63
Alexandra Thein

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, 

(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 
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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.

evitar a duplicação de esforços de 
investigação, 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 de determinar se uma obra 
adquiriu o estatuto de obra órfã noutro 
país da União, os Estados-Membros 
devem garantir que os resultados da 
pesquisa diligente no seu território 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 gratuitas e 
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 e 
interoperabilidade a um nível pan-europeu 
e a sua consulta através de um ponto de 
entrada único.

Or. de

Justificação

Esta alteração combina os considerandos 13 e 15 para tornar o texto mais coerente.

Alteração 64
Toine Manders

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A acessibilidade em linha de 
material cultural e a preservação digital 
não cumprem muitas vezes o seu 
potencial devido, nomeadamente, à 
inadequação dos recursos dos 
Estados-Membros e à interligação de 
bases de dados que são incompatíveis.
Para efeitos da presente directiva, deve ser 



PE475.839v01-00 12/65 AM\882180PT.doc

PT

solicitado aos Estados-Membros que 
ponderem a normalização, a nível 
europeu, da digitalização das obras, a fim 
de melhorar o registo central, a 
acessibilidade e interoperabilidade das 
suas bases de dados públicas.

Or. en

Alteração 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 66
Alexandra Thein

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 

Suprimido
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efectuadas nos respectivos territórios 
sejam registadas numa base de dados 
acessível ao público.

Or. de

Alteração 67
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) A fim de evitar a duplicação de 
esforços de pesquisa, a pesquisa diligente e 
em boa fé deve ser efectuada apenas no 
Estado-Membro em que a obra tenha sido 
pela primeira vez publicada ou difundida. 
Todavia, em casos como, por exemplo, o 
da co-produção de uma obra audiovisual, 
uma pesquisa diligente e em boa fé 
implicaria investigação noutros Estados 
Membros além daquele em que tem lugar 
a primeira publicação ou radiodifusão. A 
fim de permitir a outros Estados-Membros 
verificar se o estatuto de obra órfã foi 
estabelecido noutro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os
resultados das pesquisas diligentes 
efectuadas nos respectivos territórios sejam 
registadas numa base de dados acessível ao 
público.

Or. fr

Alteração 68
Sajjad Karim

Proposta de directiva
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

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

(16) É adequado estabelecer que os
titulares de direitos de autor devem ter a 
possibilidade de pôr termo ao estatuto de 
obra órfã atribuído às suas criações, caso 
se apresentem para reclamar os direitos 
das obras que lhes dizem respeito.

Or. en

Justificação

Quando existem vários titulares de direitos de autor, cada um deve controlar os seus direitos, 
o que significa que cada titular tem de ser tratado individualmente no que respeita a esses 
direitos. 

Alteração 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Se uma obra tiver sido 
indevidamente considerada órfã após uma 
pesquisa que não tenha sido diligente e 
razoável ou não tenha sido realizada em 
boa fé, os Estados Membros devem 
atribuir a responsabilidade ao utilizador, 
devido à violação dos direitos de autor, em 
conformidade com as disposições 
nacionais pertinentes e com o direito da 
União.

Or. fr

Alteração 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de promover a aprendizagem e 
a cultura, os Estados-Membros devem 
permitir que as bibliotecas, 
estabelecimentos de ensino e museus 
acessíveis ao público, bem como os 

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

arquivos, as instituições responsáveis pelo 
património cinematográfico e as 
organizações de radiodifusão 
comuniquem, disponibilizem e 
reproduzam, nos termos da Directiva 
2001/29/CE, obras órfãs, desde que essa 
utilização cumpra as suas missões de 
interesse público e garanta o acesso 
cultural e educativo às mesmas. As 
instituições responsáveis pelo património 
cinematográfico devem, para efeitos da 
presente directiva, abranger organizações 
designadas pelos Estados-Membros para a 
recolha, catalogação, conservação e 
restauro de filmes que fazem parte do seu 
património cultural.

Or. en

Justificação

A palavra “comunicar”: ver justificação para o artigo 6.º, n.º 1, alínea c).

Alteração 74
Luigi Berlinguer

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 75
Angelika Niebler

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 a possibilidade de os 
Estados-Membros, actuando em 
conformidade com a legislação europeia 
relativa aos direitos de autor e com os 
acordos internacionais pertinentes, 
manterem, desenvolverem ou 
introduzirem modalidades em matéria de 
gestão de direitos, como as licenças 
colectivas alargadas.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem continuar a poder manter ou desenvolver as modalidades 
existentes ou introduzir novas modalidades, como as licenças colectivas alargadas.

Alteração 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 dos Estados-
Membros em matéria de gestão de direitos, 
como as licenças colectivas alargadas;
também não prejudica as disposições dos 
Estados-Membros em matéria de 
digitalização das obras em grande escala 
como, por exemplo, as que dizem respeito 
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às obras indisponíveis.

Or. fr

Alteração 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 ou 
previstas nos Estados-Membros em 
matéria de gestão de direitos, como as 
licenças colectivas alargadas, as 
presunções jurídicas de representação ou 
transferência, a gestão colectiva 
obrigatória ou combinações destas 
medidas.

Or. en

Justificação

Esta alteração dá seguimento ao novo parágrafo do artigo 8.º e clarifica que os 
Estados-Membros mantêm a sua liberdade de encontrar uma solução para os arquivos das 
organizações de radiodifusão através de outras disposições, como as “licenças colectivas
alargadas” ou outras, pois vários Estados-Membros já o fizeram ou podem decidir fazê-lo no 
futuro.

Alteração 78
Luigi Berlinguer

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 

(20) A presente directiva incentiva as 
modalidades em vigor nos Estados-
Membros em matéria de gestão de direitos, 
com base em licenças obrigatórias ou em
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alargadas. licenças colectivas alargadas.

Or. en

Alteração 79
Sajjad Karim

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 ou 
previstas nos Estados-Membros em 
matéria de gestão de direitos, como as 
licenças colectivas alargadas ou requisitos 
de autorização.

Or. en

Alteração 80
Toine Manders

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 ou 
previstas nos Estados-Membros em 
matéria de gestão de direitos, como as 
licenças colectivas alargadas.

Or. en

Alteração 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 21



AM\882180PT.doc 21/65 PE475.839v01-00

PT

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.

Suprimido

Or. fr

Alteração 82
Toine Manders

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.

Or. en

Alteração 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando um Estado-Membro 
autoriza, nas condições estabelecidas na 

Suprimido
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presente directiva, a utilização de obras 
órfãs por bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino, museus, arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico ou organizações de 
radiodifusão de serviço público acessíveis 
ao público para fins que ultrapassam a 
sua missão de interesse público, os 
titulares de direitos que se apresentem 
para reclamar as suas obras devem ser 
remunerados. Essa remuneração deve ter 
em conta o tipo de obra e a utilização em 
causa. Os Estados-Membros podem 
estabelecer que as receitas decorrentes da 
utilização dessas obras órfãs para fins de 
remuneração, mas que não sejam 
reclamadas após o termo do período 
fixado de acordo com a presente directiva, 
devem contribuir para o financiamento de 
fontes de informação relativas a direitos 
que facilitem uma pesquisa diligente, por 
meios automatizados e de baixo custo, 
relativamente a categorias de obras 
efectiva ou potencialmente abrangidas 
pela presente directiva.

Or. fr

Alteração 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico ou 
organizações de radiodifusão de serviço 
público acessíveis ao público para fins que 
ultrapassam a sua missão de interesse 
público, os titulares de direitos que se 

(22) Quando um Estado-Membro autoriza, 
nas condições estabelecidas na presente 
directiva, a utilização de obras órfãs por 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus, arquivos, instituições responsáveis 
pelo património cinematográfico ou 
organizações de radiodifusão para fins que 
ultrapassam a sua missão de interesse 
público, os titulares de direitos que se 
apresentem para reclamar as suas obras 
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apresentem para reclamar as suas obras 
devem ser remunerados. Essa remuneração 
deve ter em conta o tipo de obra e a 
utilização em causa. Os Estados-Membros 
podem estabelecer que as receitas 
decorrentes da utilização dessas obras órfãs 
para fins de remuneração, mas que não 
sejam reclamadas após o termo do período 
fixado de acordo com a presente directiva, 
devem contribuir para o financiamento de 
fontes de informação relativas a direitos 
que facilitem uma pesquisa diligente, por 
meios automatizados e de baixo custo, 
relativamente a categorias de obras efectiva 
ou potencialmente abrangidas pela presente 
directiva.

devem ser remunerados. Essa remuneração 
deve ser digna e ter em conta o tipo de 
obra e a utilização em causa. Os Estados-
Membros podem estabelecer que as 
receitas decorrentes da utilização dessas 
obras órfãs para fins de remuneração, mas 
que não sejam reclamadas após o termo do 
período fixado de acordo com a presente 
directiva, devem contribuir para o 
financiamento de instituições empenhadas 
na preservação, restauro e oferta de 
acesso cultural e educativo às obras 
europeias ou de fontes de informação 
relativas a direitos que facilitem uma 
pesquisa diligente, por meios 
automatizados e de baixo custo, 
relativamente a categorias de obras efectiva 
ou potencialmente abrangidas pela presente 
directiva.

Or. en

Justificação

Quando estiverem em vigor os sistemas de informação necessários para facilitar uma 
pesquisa diligente de baixo custo, os Estados-Membros continuarão a ter de enfrentar a 
questão de saber o que fazer com as receitas que foram recolhidas mas não foram 
reclamadas. De acordo com o artigo 7.º, n.º 5, os Estados-Membros têm a liberdade de 
decidir o que pretendem fazer neste contexto, mas nós podemos, todavia, incentivá-los a 
utilizarem os fundos para efeitos coerentes com o espírito da presente directiva.

Alteração 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta de directiva
Artigo 1.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A presente directiva diz respeito a 
determinadas utilizações de obras órfãs por 
parte de bibliotecas, estabelecimentos de 
ensino ou museus acessíveis ao público, 
bem como arquivos, instituições 
responsáveis pelo património 
cinematográfico, editores de obras 
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radiodifusão de serviço público. enunciadas no ponto 1 do n.º 2 e 
organizações de radiodifusão de serviço 
público.

Or. de

Justificação

Não há motivo para estabelecer uma distinção entre uma obra guardada num arquivo ou 
numa biblioteca e uma obra semelhante guardada nos arquivos de um editor. 

Alteração 86
Luigi Berlinguer

Proposta de directiva
Artigo 1.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 à 
utilização, pelas entidades referidas no 
n.º 1, de obras dos seus arquivos que 
tenham sido publicadas ou difundidas pela 
primeira vez num Estado-Membro e que 
sejam:
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Or. de

Justificação

Ao abrigo das disposições do artigo 1.º, os utilizadores referidos no artigo 1.º, n.º 1, também 
podem digitalizar arquivos e colecções de outros utilizadores. Contudo, os grupos de 
utilizadores em questão apenas devem poder digitalizar os seus arquivos e as suas colecções. 
O artigo 1.º não deixa este aspecto suficientemente claro. Impõe-se, portanto, uma 
clarificação.

Alteração 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 
protegidas por direitos de autor, que 
estejam contidas nas colecções das 
organizações referidas no artigo 1.º, n.º 1, 
e que sejam:

Or. en

Justificação

O requisito de publicação num Estado-Membro foi transferido para os pontos deste 
parágrafo.

Alteração 89
Jean-Marie Cavada

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. 2. A presente directiva é aplicável a 
obras protegidas por direitos de autor e 
por direitos conexos, fazendo parte das 
organizações referidas no artigo 1.º, n.º 1, 
e publicadas ou difundidas pela primeira 
vez no território de um Estado-Membro e 
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que sejam:

Or. fr

Alteração 90
Sajjad Karim

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 
protegidas por direitos de autor, que 
estejam contidas nas colecções das 
organizações referidas no artigo 1.º, n.º 1, 
publicadas ou difundidas pela primeira vez 
no território de um Estado-Membro ou 
originárias desse país e que sejam:

Or. en

Alteração 91
Toine Manders

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 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) Obras publicadas sob a forma de livros, 
folhetos, jornais, revistas ou outros escritos 
e que estejam contidas nas colecções de 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus ou arquivos acessíveis ao público, 
ou

(1) Obras sob a forma de livros, folhetos, 
jornais, revistas ou outros escritos e 
materiais impressos que tenham sido 
publicados, exibidos ou difundidos pela 
primeira vez no território de um Estado-
Membro pelo menos cinco anos antes, ou

Or. en

Justificação

Minimum period after publication: Article 1(2)(3) of the Commission's proposal is made 
redundant by the rapporteur's amendment to Article 1(2)(2) and it should be deleted. This 
would, however, make the requirement for a minimum time after publication before a work 
can be declared orphan disappear completely, which would not be appropriate. Although the 
Commission proposal does not contain any minimum time after publication for printed 
material, the minimum time should apply to all types of works. Since it can be expected that 
works become orphan in the future as well, even if efforts are taken to reduce the problem, the 
minimum time should be defined as a certain number of years after the publication, and not 
as a fixed date. In order to ensure harmonisation, the Directive should specify a fixed time 
limit rather than leave it to be decided by the Member States.

Alteração 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Obras publicadas sob a forma de 
livros, folhetos, jornais, revistas ou outros 
escritos e que estejam contidas nas 
colecções de bibliotecas, estabelecimentos 
de ensino, museus ou arquivos acessíveis 
ao público, ou

(1) Obras publicadas e gravações de som 
que estejam contidas nas colecções de 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino, 
museus ou arquivos acessíveis ao público, 
ou

Or. en

Alteração 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Obras cinematográficas ou 
audiovisuais contidas nas colecções de 
instituições responsáveis pelo património 
cinematográfico, ou

(2) Gravações de som ou obras 
cinematográficas ou audiovisuais que 
tenham sido publicadas, exibidas ou 
difundidas pela primeira vez no território 
de um Estado-Membro pelo menos cinco 
anos antes, ou

Or. en

Justificação

Período mínimo após a publicação: ver alteração ao artigo 1.º, n.º 2, ponto 1. “Gravações de 
som”: ver alteração ao considerando 9.

Alteração 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

É perfeitamente possível que tenham sido criadas obras órfãs depois de 31 de Dezembro de 
2002.

Alteração 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 1.º, n.º 2, ponto 3, torna-se redundante devido à alteração ao artigo 1.º, n.º 2, 
ponto 2, uma vez que todas as obras abrangidas pelo artigo 1.º, n.º 2, ponto 3 seriam também 
automaticamente abrangidas pelo artigo 1.º, n.º 2, ponto 2.

Alteração 97
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) Obras que fazem parte, total ou 
parcialmente, de outra obra, áudio ou 
audiovisual, produzida e difundida 
inicialmente num Estado-Membro por um 
organismo de radiodifusão de serviço 
público antes de 31 de Dezembro de 2002 
e contidas nos seus arquivos.

Or. fr

Alteração 98
Luigi Berlinguer

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Obras que fazem parte, total ou 
parcialmente, de outras obras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação tem de abranger não só as obras mas também outros materiais 
protegidos, caso contrário a directiva não teria qualquer efeito significativo nas 
organizações de radiodifusão beneficiárias. 

Alteração 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 2.º – 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 

1. Uma obra protegida por direitos de 
autor será considerada obra órfã se um ou 
mais titulares dos direitos sobre a obra
não estiverem identificados ou, mesmo 
quando identificados, não tiverem sido 
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diligente do titular do direito em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
3.º.

localizados após a realização e registo de 
uma pesquisa diligente do titular do direito 
em conformidade com o estabelecido no 
artigo 3.º.

Or. en

Justificação

É necessário incluir os direitos conexos, caso contrário a directiva não teria qualquer efeito 
significativo nas organizações de radiodifusão beneficiárias.

Alteração 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 2.º – 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 ou gravação de som será 
considerada 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.

Or. en

Alteração 102
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 2.º – 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 

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 em boa fé de uma 
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diligente do titular do direito em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
3.º.

pesquisa razoavelmente diligente do titular 
do direito em conformidade com o 
estabelecido no artigo 3.º.

Or. en

Alteração 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta de directiva
Artigo 2.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando há mais do que um titular de 
direitos de autor de uma obra e um dos 
titulares dos direitos foi identificado e
localizado, essa obra não será considerada 
obra órfã.

2. Quando há mais do que um titular de 
direitos de autor de uma obra e, pelo 
menos, um dos titulares dos direitos não 
tenha sido identificado ou localizado, essa 
obra será considerada obra órfã. Os direitos 
dos titulares conhecidos ou identificados 
não são afectados.

Or. de

Justificação

A redacção original da Comissão criaria uma situação em que seria impedido o acesso à 
maioria das obras (particularmente na esfera audiovisual). A definição deve, portanto, ser 
ampliada e, ao mesmo tempo, importa deixar claro que os direitos dos titulares de direitos de 
autor identificados não serão afectados.

Alteração 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 2.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando há mais do que um titular de 
direitos de autor de uma obra e um dos 
titulares dos direitos foi identificado e 
localizado, essa obra não será 
considerada obra órfã.

2. Quando há mais do que um titular de 
direitos de autor ou direitos conexos de 
uma obra e um dos titulares dos direitos foi 
identificado e localizado, os direitos do(s) 
outro(s) titular(es) não são afectados pela 
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presente directiva.

Or. en

Justificação

Os direitos conexos têm de ser incluídos. A directiva não deve prejudicar os direitos dos 
titulares conhecidos.

Alteração 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 2.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando há mais do que um titular de 
direitos de autor de uma obra e um dos 
titulares dos direitos foi identificado e 
localizado, essa obra não será considerada 
obra órfã.

2. Quando há mais do que um titular de 
direitos de autor de uma obra ou de uma 
gravação de som e um dos titulares dos 
direitos foi identificado e localizado, essa 
obra não será considerada obra órfã.

Or. en

Alteração 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente 
relativamente a cada obra, mediante a 
consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão.

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente e em boa 
fé relativamente a cada obra, mediante a 
consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão.

Or. fr
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Alteração 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente 
relativamente a cada obra, mediante a 
consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão.

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente e em boa 
fé, mediante a consulta das fontes 
adequadas para a categoria de obras em 
questão.

Or. en

Justificação

Comment by Europeana, EBLIDA, JISC and Liber, representing libraries, museums and 
other memory institutions: A solution to the legal problem presented by orphan works is 
without any use unless it is practical.  Large-scale release of orphan works will be impossible 
if the Directive insists on a diligent search for the right-holder of “each work” that is 
contained within a film, book or sound recording. A single physical work can potentially have 
many different contributors (for example a film in the UK across the 20th century can have at 
least 14 different rightholders) and the requirement to physically inspect every work imposed 
by the current wording, rather than using the cataloguing information that exists, will make 
mass digitisation impossible. The risks of a library digitising a work whose author can indeed 
be traced must be minimised but the words ’good faith’, ‘reasonable’ and ‘diligent’ that 
appear in the Directive are already well-understood legal principles. In addition to this the  
Annex to the draft Directive indicates a pragmatic and appropriate list of sources which need 
to be searched, including the ARROW database, national catalogues and collecting society 
databases. However,  without the removal of the term “each work” not only will mass 
digitisation be impossible because of the requirement to do a physical inspection, but also the 
use of existing databases of rightholders as envisaged by the Annex and the ARROW project  
itself will not be sufficiently comprehensive to fall within the scope of “due diligence”. 
Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use. 

Alteração 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no
artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente 
relativamente a cada obra, mediante a 
consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão.

1. Para fins de estabelecer se uma obra ou 
gravação de som é órfã, as organizações 
referidas no artigo 1.º, n.º 1, devem 
assegurar que seja efectuada uma pesquisa 
diligente relativamente a cada obra, 
mediante a consulta das fontes adequadas 
para a categoria de obras em questão.

Or. en

Alteração 109
Luigi Berlinguer

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente 
relativamente a cada obra, mediante a 
consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão.

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente, mediante 
a consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão.

Or. en

Alteração 110
Alexandra Thein

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1, devem assegurar que seja 
efectuada uma pesquisa diligente 
relativamente a cada obra, mediante a 

1. Para fins de estabelecer se uma obra é 
uma obra órfã, as organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1 ou entidades autorizadas 
em matéria de gestão colectiva dos 
direitos de propriedade intelectual devem 



PE475.839v01-00 36/65 AM\882180PT.doc

PT

consulta das fontes adequadas para a 
categoria de obras em questão.

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

Or. de

Alteração 111
Alexandra Thein

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso se tenha conhecimento de que a 
obra cinematográfica e audiovisual 
sujeita a uma pesquisa diligente e em boa 
fé é uma co-produção, a pesquisa tem de 
ser realizada em cada um dos 
Estados-Membros envolvidos nessa 
co-produção.

Or. en

Alteração 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As fontes adequadas para cada categoria 
de obras ou outros materiais protegidos 
são as bases de dados acessíveis ao 
público determinadas por cada Estado-
Membro, em consulta com os titulares de 
direitos e utilizadores, e podem incluir as 
fontes indicadas no anexo.

Or. en

Justificação

Bases de dados acessíveis ao público: este instrumento é mencionado no considerando 13 da 
proposta da Comissão, pelo que deve constar também deste artigo para promover maior 
clareza. A palavra “podem”: Uma vez que as fontes adequadas são, em última análise, 
determinadas por cada Estado-Membro, depois de consultar as partes interessadas, os 
Estados-Membros podem decidir acrescentar outras fontes ou suprimir as que não são 
pertinentes para o seu território (por exemplo, o depósito legal).

Alteração 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 115
Luigi Berlinguer

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As fontes adequadas para cada categoria 
de obras são determinadas por cada 
Estado-Membro, em consulta com os 
titulares de direitos e utilizadores, e 
incluem as fontes indicadas no anexo, 
desde que estas fontes estejam acessíveis 
em linha ao público.

Or. en

Alteração 116
Alexandra Thein

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Também são consultadas as fontes 
enumeradas nas “Orientações sobre as 
diligências a seguir” constantes do n.º 1 
do “Memorando de Entendimento relativo 
a directrizes em matéria de pesquisa 
diligente para as obras órfãs”.

Or. de

Justificação

Este memorando de entendimento, publicado em 4 de Junho de 2008, foi assinado por 
representantes das bibliotecas, dos arquivos e dos titulares de direitos de autor na presença 
da Comissão e contém uma lista harmonizada de fontes.

Alteração 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland
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Proposta de directiva
Artigo 3.º – 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 território do Estado-
Membro da primeira publicação ou 
difusão. Se existirem provas que sugiram 
que estiveram envolvidos na criação da 
obra titulares de direitos de autor do 
território de outros Estados-Membros, 
apenas se considerará que a pesquisa 
diligente estará concluída se também 
incluir os territórios desses Estados-
Membros. 

Or. de

Justificação

São comuns as co-produções que envolvem titulares de direitos de autor de vários 
Estados-Membros. Além disso, é possível que uma obra seja difundida pela primeira vez num 
determinado Estado-Membro apesar de ter sido criada noutros países da União. Se, durante 
a pesquisa diligente num Estado-Membro, surgirem provas do envolvimento de titulares de 
direitos de autor de outro Estado-Membro, a procura deve, pois, ir além das fronteiras do 
Estado-Membro em que a obra foi publicada ou difundida pela primeira vez. 

Alteração 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 3.º – 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 território do
Estado-Membro da primeira publicação, 
exibição ou difusão. Esta pesquisa é 
efectuada em boa fé e num âmbito 
razoável antes da utilização da obra.

Or. en



PE475.839v01-00 40/65 AM\882180PT.doc

PT

Justificação

Na redacção do projecto de relatório acrescentou-se a palavra “exibição” a fim de abranger 
as obras cinematográficas.

Alteração 119
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 3.º – 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 em 
cujo território a obra foi publicada ou 
difundida pela primeira vez. Esta pesquisa 
é efectuada em boa fé e de forma 
razoável, aplicando-se a cada obra 
utilizada.

Or. fr

Alteração 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em alguns casos, uma pesquisa diligente 
e em boa fé exige uma pesquisa noutros 
Estados-Membros além daquele onde teve 
lugar a primeira publicação ou difusão.

Or. fr

Alteração 121
Sajjad Karim
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Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Nos casos em que uma obra não 
tenha sido publicada nem difundida ou 
não seja possível determinar o 
Estado-Membro onde teve lugar a sua 
primeira publicação ou difusão, deve ser 
realizada uma pesquisa diligente no país 
de origem da obra ou no país que lhe está 
mais associado. Se necessário, deve 
proceder-se à consulta adicional das 
informações disponíveis noutros países.

Or. en

Alteração 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 3.º – 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 
registadas numa base de dados acessível ao 
público. As bases de dados dos Estados-
Membros devem ser concebidas e 
implementadas de forma a permitir a sua 
interligação a nível pan-europeu.

Or. fr

Alteração 123
Alexandra Thein

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A.  As entidades autorizadas em matéria 
de gestão colectiva dos direitos de 
propriedade intelectual actuam em nome 
dos titulares de direitos de autor que não 
seja possível localizar mesmo após uma 
pesquisa diligente.

Or. de

Alteração 124
Luis de Grandes Pascual

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

Texto da Comissão Alteração

4-A.  Se a obra cinematográfica ou 
audiovisual sujeita a uma pesquisa 
diligente e em boa fé for uma 
co-produção, essa pesquisa deve realizar-
se em cada um dos Estados-Membros 
envolvidos na co-produção.

Or. es

Justificação

Muitas obras cinematográficas e audiovisuais são co-produções. Se o âmbito da pesquisa 
diligente e em boa fé se limitar ao Estado-Membro em que o trabalho for publicado ou 
difundido pela primeira vez, a investigação pode muitas vezes chegar à conclusão de que a 
co-produção audiovisual é uma obra órfã quando, na verdade, as informações necessárias 
para definir o seu estatuto de obra órfã podem estar disponíveis noutro Estado-Membro 
envolvido na co-produção. Por conseguinte, a pesquisa diligente e em boa fé deve ser 
realizada em todos os Estados-Membros envolvidos na co-produção.

Alteração 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 4.º
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 126
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 A presente directiva não prejudica as 
disposições actuais ou futuras fixadas 
pelos Estados-Membros em matéria de 
gestão dos direitos como, por exemplo, as 
licenças colectivas alargadas.

Or. fr

Alteração 127
Sajjad Karim

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva em nada prejudica as 
modalidades em vigor ou previstas nos 
Estados-Membros em matéria de gestão 
de direitos, como as licenças colectivas 
alargadas ou requisitos de autorização.

Or. en
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Alteração 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta de directiva
Artigo 5.º 

Texto da Comissão Alteração

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

Se uma obra considerada órfã tiver 
apenas um titular de direitos de autor, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
esse titular tenha, a qualquer momento, a 
possibilidade de pôr termo ao estatuto de 
obra órfã; se uma obra considerada órfã 
tiver mais do que um titular de direitos de 
autor, o seu estatuto de obra órfã apenas 
pode cessar se todos os titulares de 
direitos de autor tiverem sido identificados 
e localizados em conformidade com as 
disposições do 2.º, n.º 2.

Or. de

Justificação

Clarificação associada ao artigo 2.º, n.º 2 (situação em que existe mais do que um titular de 
direitos de autor).

Alteração 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 5.º 

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o titular de um direito relativo a uma obra 
considerada órfã tenha, a qualquer 
momento, a possibilidade de pôr termo ao 
estatuto de obra órfã no que se refere a si 
próprio, dando-o a conhecer de forma 
adequada.

Or. en
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Justificação

Quando existem vários titulares de direitos de autor, cada um deles deve controlar os seus 
direitos e ser tratado individualmente no que respeita a esses direitos. 

Alteração 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 5.º

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 131
Alexandra Thein

Proposta de directiva
Artigo 5.º

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o titular de um direito relativo a uma obra 
considerada órfã tenha, a qualquer 
momento, a possibilidade efectiva de pôr 
termo ao estatuto de obra órfã e, para esse 
efeito, devem criar um procedimento 
rápido, uniforme e economicamente 
acessível.

Or. de

Alteração 132
Toine Manders
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Proposta de directiva
Artigo 5.º 

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o titular de um direito relativo a uma obra 
considerada órfã tenha, a qualquer 
momento, a possibilidade real de pôr termo 
ao estatuto de obra órfã de forma rápida, 
uniforme e eficaz em termos de custos, 
num Estado-Membro da sua escolha.

Or. en

Alteração 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Texto da Comissão Alteração

A anulação do estatuto de obra órfã 
provocada por um titular de direitos de 
autor que se dá a conhecer não pode pôr 
em causa contratos anteriormente 
celebrados para a utilização, em 
conformidade com a presente directiva, da 
obra que era anteriormente órfã e não 
pertencia a esse titular de direitos de 
autor.

Or. en

Justificação

É necessária uma regra clara que salvaguarde os acordos celebrados para a utilização de 
produções que incluam uma ou mais obras órfãs. Sobretudo no domínio das produções 
difundidas, os acordos são celebrados muito antes de o material ser efectivamente difundido, 
pelo que todas as partes envolvidas (incluindo editores de programas, anunciantes, etc.) 
necessitam de segurança jurídica.
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Alteração 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 6.º – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as organizações referidas no artigo 1.º, 
n.º 1, sejam autorizadas a utilizar uma obra 
órfã das seguintes formas:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as organizações referidas no artigo 1.º, 
n.º 1, sejam autorizadas a utilizar uma obra 
ou gravação de som órfã das seguintes 
formas:

Or. en

Alteração 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 6.º – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Colocando a obra órfã à disposição, na 
acepção do artigo 3.° da Directiva 
2001/29/CE;

a) Colocando a obra ou gravação de som 
órfã à disposição, na acepção do artigo 3.° 
da Directiva 2001/29/CE;

Or. en

Alteração 136
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 6.º – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Colocando a obra órfã à disposição, na 
acepção do artigo 3.° da Directiva 
2001/29/CE;

a) Através da comunicação ao público da 
obra órfã, incluindo a sua 
disponibilização ao público para que cada 
pessoa lhe possa aceder num local e num 
momento escolhidos individualmente;



PE475.839v01-00 48/65 AM\882180PT.doc

PT

Or. fr

Alteração 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Através da comunicação ao público 
da obra órfã, incluindo a sua 
disponibilização ao público, através de 
meios com ou sem fios, para que cada 
pessoa lhe possa aceder num local e num 
momento escolhidos individualmente.

Or. en

Justificação

A utilização permitida pela actual redacção da proposta limita-se à utilização mediante um 
pedido. Consequentemente, o documento não abrangeria a retransmissão (ou qualquer 
radiodifusão simultânea dessas retransmissões) dos arquivos das organizações de 
radiodifusão. Além disso, a utilização mediante um pedido é, no artigo 6.º, n.º 2, globalmente 
limitada a determinadas utilizações no âmbito da “missão de interesse público” do 
utilizador. Esta medida limitaria desnecessariamente a liberdade dos Estados-Membros para 
procurar outras soluções adequadas.

Alteração 138
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 6.º – 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 

2. 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.
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suas colecções.

Or. fr

Alteração 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 6.º – 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 ou gravações de som 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.

Or. en

Alteração 140
Luis de Grandes Pascual

Proposta de directiva
Artigo 6.º – 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, 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.

Or. es
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Justificação

As utilizações permitidas de obras órfãs na UE devem ser definidas em termos restritivos e 
associadas a objectivos de interesse público como a preservação, o restauro e a autorização 
de acesso para fins culturais, científicos e educativos.

Alteração 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se, no caso de uma obra órfã, forem 
identificados mas não localizados um ou 
mais titulares de direitos de autor, os seus 
nomes devem ser indicados sempre que a 
obra for utilizada.

Or. de

Justificação

Tal como no artigo 7.º, n.º 1, ponto 3, estas disposições devem também aplicar-se a todas as 
formas de utilização não comerciais.

Alteração 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros determinam 
que os titulares de direitos de autor que 
ponham termo ao estatuto de obra órfã de 
uma criação, nos termos do artigo 5.º, 
sejam remunerados pela utilização que 
dela tenha sido feita pelas organizações 
referidas no artigo 1.º, n.º 1;

Or. fr
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Alteração 143
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as organizações referidas no artigo 1°, 
n.º 1, quando utilizam obras órfãs em 
conformidade com o n.º 1, mantenham 
registos da sua pesquisa diligente e registos 
de utilização acessíveis ao público. Estes 
registos são concebidos e aplicados de 
forma a permitir a sua interligação a nível 
pan-europeu.

Or. fr

Alteração 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 145
Alexandra Thein
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as organizações referidas no artigo 1.º, 
n.º 1, podem utilizar obras órfãs, em 
conformidade com o n.º 1, desde que:

(1) As organizações referidas no artigo 
1.º, n.º 1, mantenham registos da sua 
pesquisa diligente;
(2) As organizações mantenham registos 
acessíveis ao público da sua utilização das 
obras órfãs;
(3) No caso de uma obra órfã em que 
tenha sido identificado, mas não 
localizado, um titular de direitos de autor, 
o seu nome seja indicado em qualquer 
utilização da obra;
(4) Os titulares de direitos de autor 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; Essa remuneração deve 
ser comparável à de outro titular de 
direitos de autor conhecido e localizado 
pelo mesmo trabalho e pela mesma 
utilização.
Os titulares de direitos de autor podem 
reclamar a sua remuneração ao abrigo do 
n.º 4 num prazo fixado pelos 
Estados-Membros e que não pode ser 
inferior a cinco anos a contar da data do 
acto que originou a reclamação de 
direitos.

Or. en
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Alteração 146
Jean-Marie Cavada

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem zelar 
por que os titulares de direitos que põem 
termo ao estatuto de obra órfã de uma 
criação nos termos do artigo 5.º sejam 
remunerados pela utilização que dela tiver 
sido feita pelas organizações referidas no 
artigo 1.º, n.º 1;

Or. fr

Alteração 147
Marielle Gallo, Piotr Borys

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

Texto da Comissão Alteração

4-A.  No caso de uma obra órfã em que 
tenha sido identificado, mas não 
localizado, um titular de direitos de autor, 
o seu nome deve ser indicado em qualquer 
utilização da obra;

Or. en

Alteração 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 7.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
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Utilizações autorizadas de obras órfãs
1. Os Estados-Membros podem autorizar 
as organizações referidas no artigo 1.º, n.º 
1, a utilizar uma obra órfã para fins 
diferentes dos referidos no artigo 6.º, n.º 
2, desde que:
(1) As organizações referidas no artigo 
1.º, n.º 1, mantenham registos da sua 
pesquisa diligente;
(2) As organizações mantenham registos 
acessíveis ao público da sua utilização das 
obras órfãs;
(3) No caso de uma obra órfã em que 
tenha sido identificado, mas não 
localizado, um titular de direitos, o nome 
do titular seja indicado em qualquer 
utilização da obra;
(4) Os titulares de direitos de autor 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;
(5) Os titulares de direitos possam 
reclamar a sua remuneração ao abrigo do 
n.º 4 num prazo fixado pelos Estados-
Membros e que não pode ser inferior a 
cinco anos a contar da data do acto que 
originou a reclamação de direitos.
2. Os Estados-Membros podem escolher 
os meios para autorizar a utilização na 
acepção do n.º 1 e manter a sua liberdade 
de decidir da utilização de quaisquer 
receitas que não sejam reclamadas após o 
termo do prazo fixado de acordo com o 
estabelecido no n.º 1, ponto 5.

Or. fr

Alteração 149
Luis de Grandes Pascual
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Proposta de directiva
Artigo 7.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Utilizações autorizadas de obras órfãs
1. Os Estados-Membros podem autorizar 
as organizações referidas no artigo 1.º, n.º 
1, a utilizar uma obra órfã para fins 
diferentes dos referidos no artigo 6.º, n.º 
2, desde que:
(1) As organizações referidas no artigo 
1.º, n.º 1, mantenham registos da sua 
pesquisa diligente;
(2) As organizações mantenham registos 
acessíveis ao público da sua utilização das 
obras órfãs;
(3) No caso de uma obra órfã em que 
tenha sido identificado, mas não 
localizado, um titular de direitos de autor, 
o seu nome seja indicado em qualquer 
utilização da obra;
(4) Os titulares de direitos de autor 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;
(5) Os titulares de direitos possam 
reclamar a sua remuneração ao abrigo do 
n.º 4 num prazo fixado pelos Estados-
Membros e que não pode ser inferior a 
cinco anos a contar da data do acto que 
originou a reclamação de direitos.
2. Os Estados-Membros podem escolher 
os meios para autorizar a utilização na 
acepção do n.º 1 e manter a sua liberdade 
de decidir da utilização de quaisquer 
receitas que não sejam reclamadas após o 
termo do prazo fixado de acordo com o 
estabelecido no n.º 1, ponto 5.

Or. es
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Alteração 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As organizações mantenham registos 
acessíveis ao público da sua utilização das 
obras órfãs;

(2) As organizações mantenham registos 
acessíveis ao público da sua utilização das 
obras ou gravações de som órfãs;

Or. en

Alteração 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No caso de uma obra órfã em que tenha 
sido identificado, mas não localizado, um 
titular de direitos de autor, o seu nome 
deve ser indicado em qualquer utilização 

(3) No caso de uma obra ou gravação de 
som órfã em que tenha sido identificado, 
mas não localizado, um titular de direitos 
de autor, o seu nome seja indicado em 
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da obra; qualquer utilização da obra ou gravação de 
som;

Or. en

Alteração 153
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As organizações referidas no artigo 
1.º, n.º 1, podem comercializar a obra órfã 
de forma razoável e em boa fé até ao dia 
em que o titular de direitos reclamar a 
obra e puser termo ao estatuto de obra 
órfã nos termos do artigo 5.º. Até esse dia, 
o detentor de direitos não será 
remunerado e não se aplicará a legislação 
em matéria de direitos de autor.

Or. en

Alteração 154
Toine Manders

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

Texto da Comissão Alteração

(4) Os titulares de direitos de autor 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;

Suprimido

Or. en
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Alteração 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Texto da Comissão Alteração

(4) Os titulares de direitos de autor 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 de autor que 
ponham termo ao estatuto de obra órfã, na 
acepção do artigo 5.º, sejam remunerados, 
de acordo com taxas fixas definidas pelos 
Estados-Membros, pela utilização que foi 
feita das obras pelas organizações referidas 
no artigo 1.º, n.º 1;

Or. en

Justificação

O grande objectivo da presente directiva é proporcionar segurança jurídica às bibliotecas, 
museus e organizações de radiodifusão que dela irão beneficiar. Se um titular de direitos de 
autor ressurgido tiver o direito a uma remuneração não especificada, a segurança jurídica 
desaparecerá e o artigo 7.º da directiva deixará de ter significado. 

Alteração 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 157
Toine Manders
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Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os titulares de direitos possam 
reclamar a sua remuneração ao abrigo do 
n.º 4 num prazo fixado pelos Estados-
Membros e que não pode ser inferior a 
cinco anos a contar da data do acto que 
originou a reclamação de direitos.

Suprimido

Or. en

Alteração 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os titulares de direitos possam reclamar 
a sua remuneração ao abrigo do n.º 4 num 
prazo fixado pelos Estados-Membros e 
que não pode ser inferior a cinco anos a 
contar da data do acto que originou a 
reclamação de direitos.

(5) Os titulares de direitos possam reclamar 
a sua remuneração ao abrigo do n.º 4 num 
prazo de cinco anos a contar da data do 
acto que originou a reclamação de direitos.

Or. en

Justificação

Para assegurar a harmonização, a directiva deve especificar um prazo fixo em vez de deixar 
essa decisão ao critério dos Estados-Membros.

Alteração 159
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Os titulares de direitos possam reclamar 
a sua remuneração ao abrigo do n.º 4 num 
prazo fixado pelos Estados-Membros e que 
não pode ser inferior a cinco anos a contar 
da data do acto que originou a reclamação 
de direitos.

(5) Os titulares de direitos possam reclamar 
a sua remuneração ao abrigo do n.º 4 num 
prazo fixado pelos Estados-Membros e que 
não pode ser inferior a cinco anos a contar 
da data do acto de exploração da obra que 
originou a reclamação de direitos.

Or. fr

Alteração 160
Jean-Marie Cavada

Proposta de directiva
Artigo 7.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem escolher os 
meios para autorizar a utilização na 
acepção do n.º 1 e manter a sua liberdade 
de decidir da utilização de quaisquer 
receitas que não sejam reclamadas após o 
termo do prazo fixado de acordo com o 
estabelecido no n.º 1, ponto 5.

2. Os Estados-Membros podem escolher os 
meios para autorizar a utilização na 
acepção do n.º 1; mantêm a sua liberdade 
de decidir da utilização de quaisquer 
receitas que não sejam reclamadas após o 
termo do prazo fixado de acordo com o 
estabelecido no n.º 1, ponto 5; contudo, 
privilegia-se a afectação destas receitas ao 
restauro e à digitalização de obras, bem 
como a medidas favoráveis à criação.

Or. fr

Alteração 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 8.º – título

Texto da Comissão Alteração

Continuação da aplicação de outras 
disposições jurídicas

Cumprimento de outras disposições 
jurídicas
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Or. fr

Alteração 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 8.º – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 A presente directiva não prejudica as 
disposições dos Estados-Membros em 
matéria de digitalização de obras em 
grande escala como, por exemplo, as que 
dizem respeito às obras indisponíveis.

Or. fr

Alteração 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 8.º – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva não prejudica as 
disposições relativas à gestão dos direitos 
das obras e de outros materiais 
protegidos, em particular as disposições 
relacionadas com as licenças colectivas, 
as presunções jurídicas de representação 
ou transferência, a gestão colectiva 
obrigatória ou combinações destas 
medidas, independentemente de essas 
obras ou esse material protegido serem 
órfãos nos termos do artigo 2.º, desde que 
seja cumprida a legislação da União e 
sejam respeitados os tratados 
internacionais em matéria de direitos de 
autor e direitos conexos. Nos casos em 
que essas disposições existam ou sejam 
introduzidas, todos os outros 
Estados-Membros devem assegurar que 
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os beneficiários do artigo 1.º, n.º 1, sejam 
juridicamente salvaguardados na 
utilização das obras ou de outros 
materiais protegidos de acordo com os 
licenciamentos e as autorizações previstos 
nessas disposições.

Or. en

Justificação

There is neither a provision on a possible solution for orphan works via a form of collective 
licensing nor any encouragement for Member States to introduce such a type of solution, 
whereas in a number of Member States arrangements of this kind have proven to be 
appropriate for both orphan works and broadcasters' archives. Although the preamble 
includes the wording "The proposal also clarifies the application of extended collective 
licences to works which are potentially orphan works", the proposal itself omits to provide for 
the possibility of such licensing arrangements if a Member State would prefer to take that 
approach. This issue is too important to deal with such a provision merely in a recital. 
Moreover, where such an approach is or will be taken, this Directive must create the 
necessary legal certainty for the cross-border effect.

Alteração 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Artigo 8.º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Gestão dos direitos

A presente directiva não prejudica as 
disposições dos Estados-Membros em 
matéria de gestão dos direitos como, por 
exemplo, as licenças colectivas alargadas.

Or. fr

Alteração 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As disposições da presente directiva são 
aplicáveis a todas as obras referidas no 
artigo 1.º que estejam, em [data de 
transposição], protegidas pela legislação 
dos Estados-Membros em matéria de 
direitos de autor.

1. As disposições da presente directiva são 
aplicáveis a todas as obras ou gravações de 
som referidas no artigo 1.º que estejam, em 
[data de transposição], protegidas pela 
legislação dos Estados-Membros em 
matéria de direitos de autor.

Or. en

Alteração 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Necessitamos de outros beneficiários além dos museus, das bibliotecas, etc., para que as 
obras órfãs estejam disponíveis para, por exemplo, realizadores de documentários que 
pretendam incluir imagens históricas ou, em geral, para quaisquer intervenientes do sector 
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cultural que possam querer utilizar o património comum da Europa em novas obras. Os 
trabalhos não publicados revestem-se de grande importância cultural, dado que muitas das 
obras pertencentes às colecções de museus e bibliotecas se enquadram nesta categoria. A 
presente directiva é um ponto de partida para abordar a questão das obras órfãs, mas está 
longe de ser uma solução completa.

Alteração 167
Rolandas Paksas

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão actualiza regularmente (pelo 
menos de duas em duas semanas) a lista 
de entidades referidas no artigo 1.º, n.º 1, 
responsáveis pela gestão das obras órfãs.

Or. lt

Alteração 168
Sajjad Karim

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A associação de editores no respectivo 
país e associações de autores e jornalistas;

a) Os editores e a associação de editores no 
respectivo país e associações de autores e 
jornalistas;

Or. en

Alteração 169
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Anexo – n.º 5 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Fichas técnicas e outras informações 
constantes da embalagem da obra;

Or. en

Alteração 170
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta de directiva
Anexo – n.º 5 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Bases de dados ou listas de membros 
de todas as associações ou instituições 
pertinentes que representam a categoria 
do titular de direitos de autor.

Or. en


