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Amendamentul 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Drepturile conexe trebuie incluse, dacă se dorește ca prezenta directivă să aibă vreun sens. A 
se vedea articolul 2.

Amendamentul 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Drepturile exclusive ale autorilor în 
ceea ce privește reproducerea și punerea la 
dispoziția publicului a operelor lor, astfel 
cum au fost armonizate prin 
Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 

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

societatea informațională, necesită acordul 
titularului de drepturi înainte ca o operă să 
fie digitalizată și pusă la dispoziție.

Or. en

Justificare

Cuvântul „autor” apare de două ori în acest paragraf în textul Comisiei. Acesta ar trebui să 
fie înlocuit cu termenul „titular de drepturi” în întreaga directivă.

Amendamentul 53
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Drepturile exclusive ale titularilor de 
drepturi în ceea ce privește reproducerea și 
comunicarea, inclusiv punerea la 
dispoziția publicului a operelor lor, astfel 
cum au fost armonizate prin 
Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională, prevăd că o 
operă nu poate fi digitalizată și 
comunicată publicului, sau pusă la 
dispoziția acestuia la cerere, decât cu
acordul prealabil al titularului de drepturi
asupra operei respective.

Or. fr

Amendamentul 54
Luigi Berlinguer

Propunere de directivă
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Drepturile exclusive ale autorilor în 
ceea ce privește reproducerea și punerea la 
dispoziția publicului a operelor lor, astfel 
cum au fost armonizate prin 
Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională, prevăd că o 
operă nu poate fi digitalizată și pusă la 
dispoziție decât cu acordul prealabil al 
autorului și se referă la modalități 
specifice de reproducere , utilizate de 
biblioteci publice, instituții de învățământ,
muzee sau arhive, al căror scop nu este 
obținerea de avantaje economice sau 
comerciale directe sau indirecte, astfel 
cum se menționează la articolul 5 
alineatul (2) litera (c) din 
Directiva 2001/29/CE.

Or. en

Amendamentul 55
Luis de Grandes Pascual

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
Directivei 2001/29/CE și se referă doar la 
anumite utilizări permise ale operelor 
orfane. Nu introduce excepții sau limitări 
noi ale drepturilor de autor și ale 
drepturilor conexe. 

Or. es

Justificare

Directiva are drept obiectiv abordarea problemei specifice a utilizărilor permise ale operelor 
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orfane în UE. Scopul său nu este modificarea Directivei 2001/29/CE.

Amendamentul 56
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Drepturile de autor stimulează 
inovarea, creațiile, investițiile și 
producțiile, reprezentând astfel
fundamentul economic al industriei 
creative. Digitalizarea și difuzarea în 
masă a operelor este, prin urmare, un 
mijloc de a proteja patrimoniul cultural al 
Europei.

Or. en

Amendamentul 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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 
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audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be deleted: 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.

Amendamentul 58
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 59
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Crearea unor mari biblioteci online 
facilitează utilizarea de instrumente 
electronice de căutare și cercetare, 
deschizând noi câmpuri de explorare 
cercetătorilor și cadrelor universitare, care 
s-ar vedea altfel obligați să se limiteze la 
metode de căutare analogice, mai 
tradiționale.

(10) Crearea unor mari biblioteci online 
facilitează utilizarea de instrumente 
electronice de căutare și cercetare, 
deschizând noi câmpuri de explorare 
cercetătorilor și cadrelor universitare, care 
s-ar vedea altfel obligați să se limiteze la 
metode de căutare analogice, mai 
tradiționale. În plus, tehnologiile „cloud 
computing” ar trebui să fie utilizate în 
mod adecvat pentru a se crea o bază de 
date la nivel european care să fie 
cuprinzătoare și ușor de accesat.

Or. en
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Amendamentul 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Din motive de curtoazie 
internațională, prezenta directivă ar trebui 
să se aplice numai operelor publicate sau 
difuzate pentru prima dată într-un stat 
membru.

(11) Din motive de curtoazie 
internațională, prezenta directivă ar trebui 
să se aplice numai operelor publicate, 
proiectate sau difuzate pentru prima dată
pe teritoriul unui stat membru.

Or. en

Justificare

Operele cinematografice sunt, de obicei, „proiectate” pentru prima dată în cinematografe, și 
nu „difuzate”.

Amendamentul 61
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Din motive de curtoazie 
internațională, prezenta directivă ar trebui 
să se aplice numai operelor publicate sau 
difuzate pentru prima dată într-un stat 
membru.

(11) Din motive de curtoazie 
internațională, prezenta directivă ar trebui 
să se aplice numai operelor care își au 
originea pe teritoriul unui stat membru.

Or. en

Amendamentul 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Înainte ca o operă să poată fi 
considerată operă orfană, trebuie efectuată 
o căutare diligentă și de bună-credință a
titularului drepturilor de autor. Statele 
membre trebuie autorizate să prevadă 
efectuarea acestei căutări de către 
organizațiile menționate în prezenta 
directivă sau de alte organizații. În cazul 
din urmă, responsabilitatea de a efectua o 
căutare diligentă, rezonabilă și cu bună-
credință revine organizațiilor menționate 
în prezenta directivă.

Or. fr

Amendamentul 63
Alexandra Thein

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Este oportună stabilirea unei abordări 
armonizate cu privire la această căutare 
diligentă, pentru a se asigura un nivel 
ridicat protecție a drepturilor de autor în 
cadrul Uniunii. Căutarea diligentă trebuie 
să includă consultarea bazelor de date 
accesibile publicului, care conțin informații 
referitoare la statutul operelor din punct de 
vedere al drepturilor de autor. În scopul de
a evita suprapunerea eforturilor de 
căutare, căutarea diligentă trebuie 
efectuată numai în statul membru în care 
opera a fost publicată sau difuzată pentru 
prima dată. Mai mult, pentru a evita 
multiplicarea costurilor ridicate legate de 
digitalizare și pentru a verifica dacă unei 
opere i-a fost atribuit în alt stat membru 
statutul de operă orfană, statele membre 
trebuie să se asigure că rezultatele unei 
căutări diligente efectuate pe teritoriile lor 
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permită interconectarea la nivel 
paneuropean și consultarea acestora prin 
intermediul unui singur punct de intrare.

și utilizarea operelor orfane de către 
organizațiile menționate în prezenta 
directivă sunt înregistrate într-o bază de 
date accesibilă publicului. În măsura 
posibilului, trebuie concepute și 
implementate baze de date accesibile 
publicului gratuit, conținând informații 
referitoare la rezultatele căutărilor și la 
utilizarea operelor orfane, astfel încât să 
permită interconectarea și 
interoperabilitatea la nivel paneuropean și 
consultarea acestora prin intermediul unui 
singur punct de intrare.

Or. de

Justificare

Prin această modificare, considerentele 13 și 15 sunt contopite în vederea îmbunătățirii 
coerenței textului.

Amendamentul 64
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Accesibilitatea online a conținutului 
cultural și conservarea digitală nu își 
ating de multe ori scopul, printre altele 
din cauza resurselor insuficiente din 
statele membre, precum și a 
interconectării unor baze de date 
incompatibile. În sensul prezentei 
directive, statelor membre ar trebui să li 
se solicite să ia în considerare 
standardizarea la nivel european pentru 
digitalizarea operelor, pentru a 
îmbunătăți înregistrarea principală, 
accesibilitatea și interoperabilitatea 
bazelor lor de date publice.

Or. en
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Amendamentul 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 66
Alexandra Thein

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 67
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) În scopul de a evita suprapunerea 
eforturilor de căutare, căutarea diligentă și 
cu bună-credință trebuie efectuată numai 
în statul membru în care opera a fost 
publicată sau difuzată pentru prima dată. 
Cu toate acestea, în anumite cazuri, cum 
ar fi coproducția unei opere audiovizuale, 
căutarea diligentă și cu bună-credință ar 
trebui să fie efectuată în alte state membre 
decât cel în care opera a fost publicată 
sau difuzată pentru prima dată. Pentru a 
permite celorlalte state membre să verifice 
dacă statutul de operă orfană al unei opere 
a fost stabilit într-un alt stat membru, 
statele membre trebuie să se asigure că 
rezultatele căutărilor diligente efectuate pe 
teritoriile lor sunt înregistrate într-o bază 
de date accesibilă publicului.

Or. fr

Amendamentul 68
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) În cazul în care titularii drepturilor 
de autor se prezintă pentru a-și reclama 
operele, este oportun să li se ofere 
posibilitatea de a anula statutul de operă 
orfană al acestora.

Or. en

Justificare

Atunci când există mai mulți titulari ai drepturilor de autor, fiecare titular ar trebui să dețină 
controlul asupra drepturilor sale, ceea ce înseamnă că fiecare titular de drepturi trebuie să 
fie tratat în mod individual în ceea ce privește drepturile sale.
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Amendamentul 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În cazul în care o operă a fost 
considerată în mod greșit operă orfană ca 
urmare a unei căutări care nu a fost 
diligentă și nici rezonabilă sau care nu a 
fost efectuată cu bună-credință, statele 
membre ar trebui să prevadă răspunderea 
utilizatorului pentru încălcarea dreptului 
de autor, în conformitate cu legislația 
națională pertinentă și cu dreptul 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În scopul de a promova educația și 
cultura, statele membre trebuie să permită 
bibliotecilor, instituțiilor de învățământ și 
muzeelor accesibile publicului, precum și,
arhivelor, instituțiilor patrimoniului 
cinematografic și organismelor publice de 
radiodifuziune să pună la dispoziție și să 
reproducă opere orfane, cu condiția ca 
această utilizare să îndeplinească misiunea 
de interes public a susnumitelor organisme, 
în special în ceea ce privește conservarea, 
restaurarea și furnizarea de acces în plan 
cultural și educațional la operele aflate în 
colecțiile lor. În sensul prezentei directive, 
termenul „instituții ale patrimoniului 

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

cinematografic” se referă la organizațiile 
desemnate de statele membre pentru a 
colecta, cataloga, conserva și restaura 
filmele care fac parte din patrimoniul 
cultural al acestora. În sensul prezentei 
directive, termenul „organisme publice de 
radiodifuziune” se referă la organismele 
de radiodifuziune care au o misiune 
publică, astfel cum este definită și 
organizată de fiecare stat membru.

Or. fr

Amendamentul 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) În scopul de a promova educația și 
cultura, statele membre trebuie să permită 
bibliotecilor, instituțiilor de învățământ și 
muzeelor accesibile publicului, precum și
arhivelor, instituțiilor patrimoniului 
cinematografic și organismelor de 
radiodifuziune să comunice, să pună la 
dispoziție și să reproducă, în sensul 
Directivei 2001/29/CE, opere orfane, cu 
condiția ca această utilizare să 
îndeplinească misiunea de interes public a 
susnumitelor organisme și să garanteze 
accesul în scopuri culturale și 
educaționale la acestea. În sensul prezentei 
directive, termenul „instituții ale 
patrimoniului cinematografic” se referă la 
organizațiile desemnate de statele membre 
pentru a colecta, cataloga, conserva și 
restaura filmele care fac parte din 
patrimoniul cultural al acestora.

Or. en
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Justificare

Cuvântul „comunice”: a se vedea justificarea la articolul 6 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul 74
Luigi Berlinguer

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 75
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere posibilității statelor membre de a 
menține, dezvolta sau introduce, în 
concordanță cu legislația europeană 
privind drepturile de autor și tratatele 
internaționale, dispoziții cu privire la 
modalitățile de gestionare a drepturilor, 
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cum ar fi licențele colective extinse.

Or. de

Justificare

Statele membre trebuie să aibă în continuare posibilitatea de a menține sau, după caz, 
dezvolta mai departe, respectiv de a introduce sistemele existente, cum ar fi licențele colective 
extinse.

Amendamentul 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere dispozițiilor statelor membre cu 
privire la modalitățile de gestionare a 
drepturilor, cum ar fi licențele colective 
extinse. Prezenta directivă nu trebuie să 
aducă atingere dispozițiilor statelor 
membre cu privire la digitalizarea în masă 
a operelor, cum ar fi cele referitoare la 
operele nedisponibile.

Or. fr

Amendamentul 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere dispozițiilor actuale sau viitoare
din statele membre cu privire la 
modalitățile de gestionare a drepturilor, 
cum ar fi licențele colective extinse, 
prezumțiile legale de reprezentare sau de 
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transfer, gestiunea obligatorie colectivă, 
sau combinații ale acestora.

Or. en

Justificare

Acest amendament vine în completarea alineatului nou de la articolul 8 și clarifică faptul că 
statele membre rămân libere să găsească o soluție pentru arhivele organismelor de 
radiodifuziune prin intermediul altor proceduri, cum ar fi „acordarea licențelor colective 
extinse” sau oricare alta, așa cum au făcut deja mai multe state membre sau așa cum pot 
decide să facă în viitorul apropiat.

Amendamentul 78
Luigi Berlinguer

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prezenta directivă ar trebui să 
încurajeze dispozițiile din statele membre 
cu privire la modalitățile de gestionare a 
drepturilor pe baza licențelor obligatorii 
sau a licențelor colective extinse.

Or. en

Amendamentul 79
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 80
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 82
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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se încadrează efectiv sau potențial în 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

Or. fr

Amendamentul 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Odată ce sistemele necesare de informații pentru facilitarea unei căutări diligente 
necostisitoare sunt implementate, după ce au fost plătite, statele membre vor trebui să se 
ocupe, de asemenea, de problema gestionării veniturilor care au fost colectate, dar care nu 
au fost revendicate. În conformitate cu articolul 7 alineatul (5) statele membre au libertatea 
de a decide ceea ce doresc în această privință, dar le putem încuraja în continuare să 
folosească banii în scopuri care sunt în conformitate cu spiritul prezentei directive.

Amendamentul 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Diferențierea între o operă care se găsește în arhiva unei biblioteci și aceeași operă care se 
găsește în arhivele editorilor nu este justificabilă.

Amendamentul 86
Luigi Berlinguer

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă se referă la unele 
utilizări ale operelor orfane de către 
biblioteci, instituții de învățământ, muzee, 
arhive, instituții ale patrimoniului 

1. Prezenta directivă se referă la unele 
utilizări ale operelor orfane de către 
biblioteci, instituții de învățământ, muzee, 
arhive, instituții ale patrimoniului audio și



PE475.839v01-00 24/64 AM\882180RO.doc

RO

cinematografic accesibile publicului și 
organisme publice de radiodifuziune.

cinematografic accesibile publicului și 
organisme publice de radiodifuziune.

Or. en

Amendamentul 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă se aplică operelor 
publicate sau difuzate pentru prima dată
într-un stat membru, și anume:

2. Prezenta directivă se aplică utilizării de 
către organizațiile menționate la alineatul 
(1) a operelor orfane care se găsesc în 
propriile lor arhive și sunt publicate sau 
difuzate pentru prima dată într-un stat 
membru, și anume:

Or. de

Justificare

Articolul 1 le permite utilizatorilor menționați la articolul 1 alineatul (1) să digitalizeze și 
arhivele și colecțiile celorlalți utilizatori. Totuși, grupurile de utilizatori menționate ar trebui 
să aibă posibilitatea de a digitaliza doar arhivele și colecțiile proprii. Acest fapt nu reiese 
suficient de clar din articolul 1. În acest caz este necesară clarificarea ulterioară.

Amendamentul 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă se aplică operelor 
publicate sau difuzate pentru prima dată 
într-un stat membru, și anume:

2. Prezenta directivă se aplică operelor
protejate prin dreptul de autor, din cadrul 
colecțiilor organismelor menționate la 
articolul 1 alineatul (1), și anume:

Or. en
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Justificare

Cerința referitoare la publicarea într-un stat membru a fost mutată la punctele de la acest 
alineat.

Amendamentul 89
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă se aplică operelor 
publicate sau difuzate pentru prima dată
într-un stat membru, și anume:

2. Prezenta directivă se aplică operelor
protejate prin drepturi de autor și drepturi 
conexe din colecțiile organismelor 
menționate la articolul 1 alineatul (1) și
publicate sau difuzate pentru prima dată pe 
teritoriul unui stat membru, și anume:

Or. fr

Amendamentul 90
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă se aplică operelor 
publicate sau difuzate pentru prima dată
într-un stat membru, și anume:

2. Prezenta directivă se aplică operelor
protejate prin dreptul de autor, din cadrul 
colecțiilor organismelor menționate la 
articolul 1 alineatul (1), care își au 
originea sau au fost publicate sau difuzate 
pentru prima dată pe teritoriul unui stat 
membru, și anume:

Or. en

Amendamentul 91
Toine Manders
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă se aplică operelor 
publicate sau difuzate pentru prima dată
într-un stat membru, și anume:

2. Prezenta directivă se aplică operelor 
publicate, difuzate sau comunicate 
publicului pentru prima dată într-un stat 
membru, și anume:

Or. en

Amendamentul 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) operelor publicate sub formă de cărți, 
jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri și care 
se găsesc în colecțiile bibliotecilor,
instituțiilor de învățământ, muzeelor sau 
arhivelor accesibile publicului, sau

(1) operelor sub formă de cărți, jurnale, 
ziare, reviste sau alte scrieri și materiale 
tipărite, care au fost publicate, proiectate 
sau difuzate pentru prima dată pe 
teritoriul unui stat membru cu cel puțin 
cinci ani înainte, sau

Or. en

Justificare

Minimum time 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.
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Amendamentul 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) operelor publicate sub formă de cărți, 
jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri și 
care se găsesc în colecțiile bibliotecilor, 
instituțiilor de învățământ, muzeelor sau 
arhivelor accesibile publicului, sau

(1) operelor publicate și înregistrărilor 
audio care se găsesc în colecțiile 
bibliotecilor, instituțiilor de învățământ, 
muzeelor sau arhivelor accesibile 
publicului, sau

Or. en

Amendamentul 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) operelor cinematografice sau 
audiovizuale aflate în colecțiile 
instituțiilor patrimoniului cinematografic, 
sau

(2) înregistrărilor audio sau operelor 
cinematografice sau audiovizuale, care au 
fost publicate, proiectate sau difuzate 
pentru prima dată pe teritoriul unui stat 
membru cu cel puțin cinci ani înainte, sau

Or. en

Justificare

Perioada minimă după publicare: a se vedea articolul de modificare a articolului 1 alineatul 
(1) punctul (1). „Înregistrări audio”: a se vedea amendamentul la considerentul 9.

Amendamentul 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Nu poate fi exclusă posibilitatea ca și după 31 decembrie 2002 să apară opere orfane.

Amendamentul 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 1 alineatul (2) punctul (3) devine redundant în urma amendamentului raportoarei la 
articolul 1 alineatul (2) punctul (2), deoarece toate operele reglementate de articolul 1 
alineatul (2) punctul (3) sunt în mod automat reglementate, de asemenea, de articolul 1 
alineatul (2) punctul (2).

Amendamentul 97
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) operelor care reprezintă o parte 
integrantă sau care sunt incluse într-o 
operă audio și audiovizuală produsă și 
difuzată pentru prima dată într-un stat 
membru de organismele publice de 
radiodifuziune înainte de 
31 decembrie 2002 și aflate în arhivele 
acestora.

Or. fr

Amendamentul 98
Luigi Berlinguer

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) operelor care fac parte integrantă 
sau sunt încorporate în operele 
menționate la articolul 1 alineatul (2).

Or. en
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Justificare

Domeniul de aplicare trebuie să cuprindă nu numai operele, ci și alte elemente protejate, 
deoarece, în caz contrar, prezenta directivă nu ar avea un efect semnificativ pentru 
organismele de radiodifuziune beneficiare în cauză.

Amendamentul 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. O operă protejată prin drepturi de autor
este considerată operă orfană în cazul în 
care unul sau mai mulți titulari ai 
drepturilor de autor sau ai drepturilor 
conexe nu sunt identificați sau, chiar dacă 
sunt identificați, nu sunt localizați, în 
urma efectuării și înregistrării unei căutări 
diligente a titularului de drepturi de autor, 
în conformitate cu articolul 3.

Or. en

Justificare

Drepturile conexe trebuie să fie incluse, deoarece, în caz contrar, prezenta directivă nu ar 
avea un efect semnificativ pentru organismele de radiodifuziune beneficiare în cauză.

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 102
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când o operă are mai mulți 
titulari de drepturi de autor, iar unul dintre 
aceștia a fost identificat și localizat, opera 
respectivă nu este considerată operă 
orfană.

2. Atunci când o operă are mai mulți 
titulari de drepturi de autor, iar cel puțin 
unul dintre aceștia nu a fost nici 
identificat, nici localizat, opera respectivă
este considerată operă orfană. Această 
dispoziție nu aduce atingere drepturilor
titularilor de drepturi de autor cunoscuți, 
respectiv identificați.

Or. de
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Justificare

Formularea inițială a Comisiei ar face ca o mare parte a operelor (mai ales cele din 
domeniul audiovizualului) să devină inaccesibilă. Prin urmare, definiția trebuie extinsă și, în 
același timp, trebuie precizat că nu se va aduce atingere drepturilor titularilor de drepturi de 
autor identificați.

Amendamentul 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când o operă are mai mulți 
titulari de drepturi de autor, iar unul dintre 
aceștia a fost identificat și localizat, opera 
respectivă nu este considerată operă 
orfană.

2. Atunci când o operă are mai mulți 
titulari de drepturi de autor sau drepturi 
conexe, iar unul dintre aceștia a fost 
identificat și localizat, drepturile celorlalți 
titulari de drepturi nu sunt afectate de 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Drepturile conexe trebuie să fie incluse. Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere 
drepturilor titularilor de drepturi de autor cunoscuți.

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când o operă are mai mulți 
titulari de drepturi de autor, iar unul dintre 
aceștia a fost identificat și localizat, opera 
respectivă nu este considerată operă 
orfană.

2. Atunci când o operă sau o înregistrare 
audio are mai mulți titulari de drepturi de 
autor, iar unul dintre aceștia a fost 
identificat și localizat, opera respectivă nu 
este considerată orfană.

Or. en
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Amendamentul 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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 
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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. 

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 109
Luigi Berlinguer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu scopul de a stabili dacă o operă este 
sau nu o operă orfană, organizațiile 
menționate la articolul 1 alineatul (1) se 
asigură că pentru fiecare operă se 

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

prin consultarea surselor corespunzătoare 
pentru fiecare categorie de opere în cauză.

Or. en

Amendamentul 110
Alexandra Thein

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 111
Alexandra Thein

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul unei căutări diligente de 
bună-credință, în care se știe că opera 
cinematografică sau audiovizuală
respectivă este o coproducție, căutarea
trebuie efectuată în fiecare stat membru 
implicat în coproducție.

Or. de
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Amendamentul 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere sau alte elemente 
protejate sunt bazele de date accesibile 
publicului stabilite de fiecare stat membru 
în parte, prin consultare cu titularii de 
drepturi de autor și cu utilizatorii, și pot
include sursele enumerate în anexă.

Or. en

Justificare

Baze de date accesibile publicului: menționate în considerentul 13 din propunerea Comisiei, 
prin urmare, ar trebui incluse în articol și din motive de claritate. Formula „ar putea”: 
întrucât sursele corespunzătoare sunt stabilite, în cele din urmă, de fiecare stat membru în 
parte, prin consultare cu părțile interesate, statele membre ar putea decide să adauge alte 
surse sau să le elimine pe cele care nu sunt pertinente în statul respectiv (de exemplu, 
depozitul legal).
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Amendamentul 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere sau înregistrări audio
sunt stabilite de fiecare stat membru în 
parte, prin consultare cu titularii de 
drepturi de autor și cu utilizatorii, și includ
sursele enumerate în anexă.

Or. en

Amendamentul 115
Luigi Berlinguer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Sursele corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de opere sunt stabilite de fiecare 
stat membru în parte, prin consultare cu 
titularii de drepturi de autor și cu 
utilizatorii și includ sursele enumerate în 
anexă, cu condiția ca publicul să aibă 
acces la aceste surse online.

Or. en

Amendamentul 116
Alexandra Thein

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

trebuie luate, de asemenea, în considerare 
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sursele normelor de bună conduită
menționate la punctul 1 al 
„Memorandumului de înțelegere privind 
orientările în materie de căutare diligentă 
a operelor orfane”;

Or. de

Justificare

Acest memorandum, publicat la 4 iunie 2008, a fost semnat de biblioteci, arhive și titulari de 
drepturi de autor în prezența Comisiei Europene și conține o listă armonizată de surse de 
încredere. 

Amendamentul 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Căutarea diligentă trebuie efectuată doar 
pe teritoriul statului membru în care opera 
a fost publicată sau difuzată pentru prima 
dată. Dacă există indicii că titulari de
drepturi de autor de pe teritoriile altor 
state membre au participat la crearea 
operei, căutarea diligentă se consideră 
încheiată abia atunci când a fost 
efectuată și pe teritoriile acelor state 
membre.

Or. de

Justificare

Coproducțiile între titularii de drepturi de autor din diferite state membre sunt larg 
răspândite. În afară de aceasta există posibilitatea ca o operă să fie difuzată pentru prima 
oară într-un stat membru, dar să fi luat naștere în alte state membre. Dacă în timpul căutării 
diligente într-un stat membru sunt identificate elemente de legătură cu alt stat membru, atunci 
căutarea trebuie extinsă dincolo de statul membru în care a avut loc prima 
publicare/difuzare.
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Amendamentul 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Căutarea diligentă trebuie efectuată 
doar în statul membru pe teritoriul căruia
opera a fost publicată, proiectată sau 
difuzată pentru prima dată. Căutarea se 
efectuează cu bună-credință și la o scară 
rezonabilă, înainte de utilizarea operei.

Or. en

Justificare

În redactarea proiectului de raport s-a inclus cuvântul „proiectată” pentru a acoperi operele 
cinematografice.

Amendamentul 119
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Căutarea diligentă trebuie efectuată doar 
în statul membru pe teritoriul căruia opera 
a fost publicată sau difuzată pentru prima 
dată. Căutarea se efectuează cu bună-
credință și într-un mod rezonabil pentru 
fiecare operă utilizată.

Or. fr

Amendamentul 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În anumite cazuri, căutarea diligentă și 
cu bună-credință ar trebui să fie efectuată 
în alte state membre decât cel în care 
opera a fost publicată sau difuzată pentru 
prima dată.

Or. fr

Amendamentul 121
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care o operă nu a fost 
publicată sau difuzată, sau nu se poate 
stabili statul membru în care a fost 
publicată sau difuzată pentru prima dată, 
se efectuează o căutare diligentă în țara în 
care opera își are originea sau în țara cel 
mai des asociată cu opera respectivă. 
Dacă este cazul, se întreprinde o 
consultare suplimentară a informațiilor 
disponibile în alte țări.

Or. en

Amendamentul 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului.

4. Statele membre se asigură că rezultatele 
căutărilor diligente efectuate pe teritoriile 
lor sunt înregistrate într-o bază de date 
accesibilă publicului. Bazele de date ale 
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statelor membre trebuie să fie concepute 
și puse în aplicare astfel încât să permită 
interconectarea lor la nivel paneuropean.

Or. fr

Amendamentul 123
Alexandra Thein

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Societățile autorizate de gestiune a 
drepturilor de autor acționează în numele 
acelor titulari de drepturi de autor care nu 
pot fi localizați nici după o căutare 
diligentă.

Or. de

Amendamentul 124
Luis de Grandes Pascual

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă opera cinematografică și 
audiovizuală, care face obiectul unei 
căutări diligente și de bună-credință este 
o coproducție, căutarea diligentă și de 
bună-credință trebuie să se realizeze în 
fiecare stat membru participant la 
coproducție.

Or. es

Justificare

Multe opere cinematografice și audiovizuale sunt coproducții. Dacă se limitează sfera de 
căutare diligentă și de bună-credință la statul membru care a publicat sau a difuzat pentru 
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prima dată opera, acest lucru ar putea face ca, adesea, coproducția audiovizuală să fie 
calificată drept o operă orfană, cu toate că informațiile relevante pentru determinarea 
calității sale de orfană s-ar putea găsi într-un alt stat membru participant la coproducție. 
Prin urmare, căutarea diligentă și de bună-credință trebuie să se realizeze în toate statele 
membre participante la coproducție.

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

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 126
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu aduce atingere 
modalităților existente sau viitoare 
stabilite de statele membre în ceea ce 
privește gestionarea drepturilor, cum ar fi 
licențele colective extinse.

Or. fr

Amendamentul 127
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor actuale sau viitoare din 
statele membre cu privire la modalitățile 
de gestionare a drepturilor, cum ar fi 
licențele colective extinse sau cerințele de 
autorizare.

Or. en

Amendamentul 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Propunere de directivă
Articolul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dacă în cazul unei opere considerate 
orfană există doar un titular de drepturi 
de autor, atunci statele membre se asigură 
că acest titular de drepturi de autor are, în 
orice moment, posibilitatea de a anula 
statutul de operă orfană; dacă în cazul 
unei opere considerate a fi orfană există 
mai mulți titulari de drepturi de autor, 
statutul de operă orfană poate fi anulat 
abia atunci când au fost identificați și 
localizați toți titularii de drepturi de autor 
în conformitate cu articolul 2 alineatul 
(2).

Or. de

Justificare

Clarificare în legătură cu articolul 2 alineatul (2) (cazul mai multor titulari de drepturi de 
autor)

Amendamentul 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Propunere de directivă
Articolul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că titularul 
drepturilor de autor asupra unei opere 
considerate a fi orfană are, în orice 
moment, posibilitatea de a anula statutul de 
operă orfană în ceea ce-l privește, 
făcându-se cunoscut în mod 
corespunzător.

Or. en

Justificare

Atunci când există mai mulți titulari ai drepturilor de autor, fiecare titular ar trebui să dețină 
controlul asupra drepturilor sale și să fie tratat în mod individual în legătură cu acestea.

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

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 131
Alexandra Thein

Propunere de directivă
Articolul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că titularul 
drepturilor de autor asupra unei opere 
considerate a fi orfană are, în orice 
moment, posibilitatea practică de a anula 
statutul de operă orfană, și stabilesc în 
acest scop o procedură unitară rapidă și 
rentabilă.

Or. de

Amendamentul 132
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că titularul 
drepturilor de autor asupra unei opere 
considerate a fi orfană are, în orice 
moment, posibilitatea reală de a anula 
statutul de operă orfană într-un mod rapid, 
uniform și rentabil, în statul membru 
preferat.

Or. en

Amendamentul 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anularea statutului de operă orfană, în 
cazul în care un titular de drepturi se face 
cunoscut, nu aduce atingere contractelor 
încheiate anterior cu privire la utilizarea, 
în conformitate cu prezenta directivă, a 
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operei anterior orfane în raport cu 
titularul de drepturi respectiv.

Or. en

Justificare

Este necesară o regulă clară pentru a proteja contractele încheiate în vederea utilizării 
producțiilor care includ una sau mai multe opere orfane. În special pentru producțiile 
difuzate, contractele sunt încheiate cu mult înainte ca materialul să fie difuzat de fapt și, prin 
urmare, toate părțile implicate (inclusiv responsabilii de program, agenții de publicitate etc.) 
au nevoie de certitudine juridică.

Amendamentul 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) au permisiunea de a utiliza o 
operă orfană în următoarele moduri:

1. Statele membre se asigură că 
organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) au permisiunea de a utiliza o 
operă sau o înregistrare audio orfană în 
următoarele moduri:

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 6 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punând la dispoziția publicului opera 
orfană, în sensul articolului 3 din 
Directiva 2001/29/CE;

(a) punând la dispoziția publicului opera 
sau înregistrarea audio orfană, în sensul 
articolului 3 din Directiva 2001/29/CE;

Or. en
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Amendamentul 136
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punând la dispoziția publicului opera 
orfană, în sensul articolului 3 din 
Directiva 2001/29/CE;

(a) comunicând publicului opera orfană, 
inclusiv prin punerea sa la dispoziția 
publicului  astfel încât oricine să poată 
avea acces la aceasta în orice loc și în 
orice moment ales în mod individual;

Or. fr

Amendamentul 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 6 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) comunicând publicului opera orfană, 
inclusiv prin punerea sa la dispoziția 
acestuia, prin cablu sau fără cablu, astfel 
încât oricine să poată avea acces la 
aceasta în orice loc și în orice moment 
ales în mod individual.

Or. en

Justificare

Utilizarea permisă în conformitate cu textul actual al propunerii este limitată la utilizarea la 
cerere. În consecință, aceasta nu ar acoperi redifuzarea (sau orice radiodifuzare simultană a 
unor astfel de redifuzări) din arhivele organismelor de radiodifuziune. Mai mult, utilizarea la 
cerere este limitată în general, conform dispozițiilor articolului 6 alineatul (2), la anumite 
utilizări în cadrul „misiunii de interes public” a utilizatorului. Acest lucru ar restrânge în 
mod inutil libertatea statelor membre de a găsi alte soluții adecvate.

Amendamentul 138
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) nu pot utiliza operele orfane în 
alte scopuri decât acela de îndeplinire a
misiunii lor de interes public, și anume 
conservarea, restaurarea și furnizarea de 
acces în plan cultural și educațional la 
operele aflate în colecțiile lor.

Or. fr

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

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 140
Luis de Grandes Pascual

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Utilizările permise ale operelor orfane în UE ar trebui să fie definite în mod restrâns și să fie 
legate de obiective de interes public, precum conservarea, restaurarea și asigurarea 
accesului în scopuri culturale, de cercetare și educaționale.

Amendamentul 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Dacă în cazul unei opere orfane au 
fost identificați unul sau mai mulți titulari 
de drepturi de autor, care însă nu au fost 
localizați, atunci numele titularului de 
drepturi de autor, respectiv numele 
titularilor de drepturi de autor se indică la 
fiecare utilizare a operei.

Or. de

Justificare

Precum în cazul articolului 7 alineatul (1) punctul (3), aceste reglementări trebuie să fie 
valabile și pentru utilizările necomerciale.
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Amendamentul 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre prevăd ca titularii 
drepturilor de autor care anulează 
statutul de operă orfană al unei opere, în 
sensul articolului 5, să fie remunerați 
pentru utilizarea anterioară a operei în 
cauză de către organismele menționate la 
articolul 1 alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 143
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Statele membre se asigură că, atunci 
când organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) utilizează opere orfane în 
conformitate cu alineatul (1) din prezentul 
articol, ele păstrează evidența căutării lor 
diligente și o evidență publică a utilizării.
Aceste evidențe sunt concepute și puse în 
practică astfel încât să permită 
interconectarea lor la nivel paneuropean.

Or. fr

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

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 145
Alexandra Thein

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Statele membre se asigură că, atunci 
când organizațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1) pot utiliza opere orfane în 
conformitate cu alineatul (1) din prezentul 
articol, cu condiția ca:

(1) organismele menționate la articolul 1 
alineatul (1) să păstreze evidența căutării 
lor diligente;
(2) organismele să păstreze o evidență 
publică a utilizării operelor orfane;
(3) în cazul în care autorul unei opere 
orfane a fost identificat, dar nu a fost 
localizat, numele titularului de drepturi de 
autor să fie menționat la fiecare utilizare 
a operei respective;
(4) titularii de drepturi de autor care 
anulează statutul de operă orfană al unei 
opere, în sensul articolului 5, să fie 
remunerați pentru utilizarea operei în 
cauză de către organismele menționate la 
articolul 1 alineatul (1); remunerația
trebuie să fie comparabilă cu aceea a 
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unui alt titular de drepturi de autor 
cunoscut și localizat al aceleiași opere și 
pentru același uz;
Titularii de drepturi pot solicita să fie 
remunerați, în conformitate cu acest 
punct, într-un termen stabilit de statele 
membre, de cel puțin cinci ani de la data 
actului prin care s-a formulat cererea;

Or. de

Amendamentul 146
Jean-Marie Cavada

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre se asigură că titularii 
drepturilor de autor care anulează 
statutul de operă orfană al unei opere, în 
sensul articolului 5, sunt remunerați 
pentru utilizarea anterioară a operei în 
cauză de către organismele menționate la 
articolul 1 alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care titularul de drepturi al 
unei opere orfane a fost identificat, dar 
nu a fost localizat, numele titularului de 
drepturi este indicat la fiecare utilizare a 
operei respective.
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Or. en

Amendamentul 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Utilizări autorizate ale operelor orfane
1. Statele membre pot autoriza utilizarea 
unei opere orfane de către organismele 
menționate la articolul 1 alineatul (1) în 
alte scopuri decât cele menționate la 
articolul 6 alineatul (2), cu condiția ca:
(1) organismele menționate la articolul 1 
alineatul (1) să păstreze evidența căutării 
lor diligente;
(2) organismele să păstreze o evidență 
publică a utilizării operelor orfane;
(3) în cazul în care autorul unei opere 
orfane a fost identificat dar nu a fost 
localizat, numele autorului să fie 
menționat la fiecare utilizare a operei 
respective;
(4) titularii drepturilor de autor care 
anulează statutul de operă orfană al unei 
opere, în sensul articolului 5, să fie 
remunerați pentru utilizarea dată operei 
în cauză de către organismele menționate 
la articolul 1 alineatul (1);
(5) titularii drepturilor de autor să poată 
solicita să fie remunerați în conformitate 
cu punctul (4) într-un termen stabilit de 
statele membre și care nu trebuie să fie 
mai scurt de cinci ani de la data actului 
prin care s-a formulat cererea.
2. Statele membre pot alege modalitățile 
de autorizare a utilizării în sensul 
alineatului (1) și rămân libere să decidă 
cu privire la utilizarea oricăror venituri 



PE475.839v01-00 54/64 AM\882180RO.doc

RO

nereclamate după expirarea termenului 
stabilit în conformitate cu alineatul 1 
punctul (5).

Or. fr

Amendamentul 149
Luis de Grandes Pascual

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat

Utilizări autorizate ale operelor orfane

1. Statele membre pot autoriza utilizarea 
unei opere orfane de către organismele 
menționate la articolul 1 alineatul (1) în 
alte scopuri decât cele menționate la 
articolul 6 alineatul (2), cu condiția ca:
(1) organismele menționate la articolul 1 
alineatul (1) să păstreze evidența căutării 
lor diligente;
(2) organismele să păstreze o evidență 
publică a utilizării operelor orfane;
(3) în cazul în care autorul unei opere 
orfane a fost identificat dar nu a fost 
localizat, numele autorului să fie 
menționat la fiecare utilizare a operei 
respective;
(4) titularii drepturilor de autor care 
anulează statutul de operă orfană al unei 
opere, în sensul articolului 5, să fie 
remunerați pentru utilizarea dată operei 
în cauză de către organismele menționate 
la articolul 1 alineatul (1);
(5) titularii drepturilor de autor să poată 
solicita să fie remunerați în conformitate 
cu punctul (4) într-un termen stabilit de 
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statele membre și care nu trebuie să fie 
mai scurt de cinci ani de la data actului 
prin care s-a formulat cererea.
2. Statele membre pot alege modalitățile 
de autorizare a utilizării în sensul 
alineatului (1) și rămân libere să decidă 
cu privire la utilizarea oricăror venituri
nereclamate după expirarea termenului 
stabilit în conformitate cu alineatul 1 
punctul (5).

Or. es

Amendamentul 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) organismele să păstreze o evidență 
publică a utilizării operelor sau 
înregistrărilor audio orfane;

Or. en
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Amendamentul 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) în cazul în care autorul unei opere sau 
al unei înregistrări audio orfane a fost 
identificat dar nu a fost localizat, numele 
autorului să fie menționat la fiecare 
utilizare a operei sau a înregistrării audio
respective;

Or. en

Amendamentul 153
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Organizațiile menționate la 
articolul 1 alineatul (1) pot comercializa 
operele orfane într-o manieră rezonabilă 
și cu bună-credință până în momentul în 
care titularul de drepturi reclamă opera și 
anulează statutul de operă orfană, în 
conformitate cu articolul 5. Înainte de 
momentul respectiv, titularul de drepturi 
nu va fi remunerat, iar legislația privind 
drepturile de autor nu se aplică.

Or. en

Amendamentul 154
Toine Manders
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Întregul scop al prezentei directive este de a oferi siguranță juridică bibliotecilor, muzeelor și 
organismelor de radiodifuziune, care sunt beneficiarii prezentei directive. În cazul în care un 
titular de drepturi care a fost identificat are dreptul la o remunerație nespecificată, siguranța 
juridică dispare și articolul 7 al directivei devine lipsit de sens.

Amendamentul 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 157
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) titularii drepturilor de autor să poată 
solicita să fie remunerați în conformitate cu 
punctul (4) într-un termen stabilit de 
statele membre și care nu trebuie să fie 

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

Or. en

Justificare

Pentru a asigura armonizarea, directiva ar trebui să dispună un termen mai degrabă decât să 
lase în seama statului membru această decizie.

Amendamentul 159
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 160
Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot alege modalitățile de 
autorizare a utilizării în sensul alineatului 
(1) și rămân libere să decidă cu privire la 
utilizarea oricăror venituri nereclamate 
după expirarea termenului stabilit în 
conformitate cu alineatul 1 punctul (5).

2. Statele membre pot alege modalitățile de 
autorizare a utilizării în sensul alineatului 
(1). Acestea rămân libere să decidă cu 
privire la utilizarea oricăror venituri 
nereclamate după expirarea termenului 
stabilit în conformitate cu alineatul 1 
punctul (5); totuși, alocarea de resurse 
pentru restaurarea și digitalizarea 
operelor, precum și pentru acțiunile 
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favorabile creației este prioritară.

Or. fr

Amendamentul 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Menținerea aplicării altor dispoziții legale Respectarea altor dispoziții legale

Or. fr

Amendamentul 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor statelor membre cu privire la 
digitalizarea în masă a operelor, cum ar fi 
cele referitoare la operele nedisponibile.

Or. fr

Amendamentul 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor privind modalitățile de 
gestionare a drepturilor asupra operelor și 
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asupra altor elemente protejate, în special 
dispozițiilor privind licențele colective 
extinse, prezumțiile legale de reprezentare 
sau de transfer, gestionarea obligatorie 
colectivă, sau combinații ale acestora, 
indiferent dacă astfel de opere sau 
elemente protejate sunt opere orfane în 
temeiul articolului 2, în conformitate cu 
dreptul Uniunii și cu tratatele 
internaționale privind drepturile de autor 
și drepturile conexe. În cazul în care 
există sau sunt introduse astfel de 
dispoziții, fiecare stat membru se asigură 
că beneficiarii prevăzuți la articolul 1 
alineatul (1) sunt protejați din punct de 
vedere juridic în ceea ce privește 
utilizarea sub licență sau permisă a 
operelor sau a elementelor protejate în 
conformitate cu dispozițiile respective.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Gestionarea drepturilor
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Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor statelor membre cu privire la 
modalitățile de gestionare a drepturilor, 
cum ar fi licențele colective extinse.

Or. fr

Amendamentul 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dispozițiile prezentei directive se aplică 
referitor la toate operele menționate la 
articolul 1 care, la [data transpunerii], sunt 
protejate de legislația statelor membre 
privind dreptul de autor.

1. Dispozițiile prezentei directive se aplică 
referitor la toate operele sau înregistrările 
audio menționate la articolul 1 care, la 
[data transpunerii], sunt protejate de 
legislația statelor membre privind dreptul 
de autor.

Or. en

Amendamentul 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia supraveghează în permanență 
dezvoltarea surselor de informații 
referitoare la drepturile de autor și prezintă, 
cel mai târziu la un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive și la intervale 
ulterioare de un an, un raport privind 
eventuala includere în domeniul de aplicare 
al prezentei directive a operelor sau a altor 
elemente protejate care în prezent nu sunt 
incluse în domeniul de aplicare, în special 
a fonogramelor, a fotografiilor de sine 
stătătoare și a altor imagini.

Comisia supraveghează în permanență 
dezvoltarea surselor de informații 
referitoare la drepturile de autor și prezintă, 
cel mai târziu la un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive și la intervale 
ulterioare de un an, un raport privind 
eventuala includere în domeniul de aplicare 
a prezentei directive a altor beneficiari în 
afară de cei menționați la articolul 1 
alineatul (1), și a operelor sau a altor 
elemente protejate care în prezent nu sunt 
incluse în domeniul de aplicare, în special 
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a fotografiilor de sine stătătoare și a altor 
imagini, precum și a operelor de orice tip 
nepublicate, create în Europa.

Or. en

Justificare

Alți beneficiari decât muzeele, bibliotecile etc. sunt necesari în cazul în care dorim ca operele 
orfane să se fie accesibile, de exemplu, realizatorilor de filme documentare care doresc să 
includă imagini istorice sau, în general, oricăror întreprinzători din sectorul cultural care ar 
dori să utilizeze patrimoniul cultural al Europei în opere noi. Operele nepublicate sunt de o 
mare importanță culturală, deoarece numeroase opere din colecțiile muzeelor și ale 
bibliotecilor se încadrează în această categorie. Prezenta directivă este un punct de plecare 
pentru abordarea problemei operelor orfane, dar este departe de a fi o soluție completă.

Amendamentul 167
Rolandas Paksas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să informeze cu 
regularitate (cel puțin o dată la doi ani)
organismele responsabile, în conformitate 
cu articolul 1 alineatul (1), de gestionarea 
operelor orfane.

Or. lt

Amendamentul 168
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Anexă – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asociația editorilor din țara respectivă și 
asociațiile autorilor și ale jurnaliștilor;

(a) editorii și asociația editorilor din țara 
respectivă și asociațiile autorilor și ale 
jurnaliștilor;
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Or. en

Amendamentul 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

Propunere de directivă
Anexă – punctul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) referințe și alte informații care 
figurează pe ambalajul operelor;

Or. en

Amendamentul 170
Piotr Borys, Marielle Gallo

Propunere de directivă
Anexă – punctul 5 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) baze de date/liste ale membrilor 
tuturor asociațiilor sau instituțiilor 
competente, care reprezintă categoria 
pertinentă de titulari de drepturi.

Or. en


