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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind anumite utilizări permise ale operelor orfane
(COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului şi Consiliului 
(COM(2011)0289),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolele 49, 56 şi 114 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0138/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 21 septembrie 
20111,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice, avizul Comisiei pentru piaţa 
internă şi protecţia consumatorilor şi cel al Comisiei pentru cultură şi educaţie (A7-
0000/2011),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Bibliotecile, muzeele, arhivele, 
instituţiile de învăţământ, instituţiile 

(1) Bibliotecile, muzeele, arhivele, 
instituţiile de învăţământ, instituţiile 

                                               
1 JO …
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patrimoniului cinematografic şi 
organismele publice de radiodifuziune sunt 
angajate într-un amplu proces de 
digitalizare a propriilor colecţii şi arhive, 
cu scopul de a crea biblioteci digitale 
europene. Bibliotecile, muzeele, arhivele, 
instituţiile de învăţământ, instituţiile 
patrimoniului cinematografic şi 
organismele publice de radiodifuziune din 
statele membre contribuie la conservarea şi 
diseminarea patrimoniului cultural 
european, fapt de egală importanţă în ceea 
ce priveşte crearea unor biblioteci digitale 
europene, cum este de exemplu Europeana.
Tehnologiile destinate digitalizării în masă 
a materialelor tipărite şi cele destinate 
căutării şi indexării sporesc valoarea 
colecţiilor din biblioteci din punct de 
vedere al cercetării.

patrimoniului cinematografic şi 
organismele de radiodifuziune stabilite în 
statele membre sunt angajate într-un amplu 
proces de digitalizare a propriilor colecţii şi 
arhive, cu scopul de a crea biblioteci 
digitale europene. Acestea contribuie la 
conservarea şi diseminarea patrimoniului 
cultural european, fapt de egală importanţă 
în ceea ce priveşte crearea unor biblioteci 
digitale europene, cum este de exemplu 
Europeana.  Tehnologiile destinate 
digitalizării în masă a materialelor tipărite 
şi cele destinate căutării şi indexării 
sporesc valoarea colecţiilor din biblioteci 
din punct de vedere al cercetării.

Or. pl

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pl
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Înainte ca o operă să poată fi 
considerată operă orfană, trebuie efectuată 
o căutare diligentă şi de bună-credinţă a
autorului. Statele membre trebuie 
autorizate să prevadă efectuarea acestei 
căutări de către organizaţiile menţionate în 
prezenta directivă sau de alte organizaţii.

(12) Înainte ca o operă să poată fi 
considerată operă orfană, trebuie efectuată 
o căutare diligentă şi de bună-credinţă a
titularului drepturilor de autor. Statele 
membre trebuie autorizate să prevadă 
efectuarea acestei căutări de către 
organizaţiile menţionate în prezenta 
directivă sau de alte organizaţii autorizate.

Or. pl

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) În scopul de a evita suprapunerea 
eforturilor de căutare, căutarea diligentă 
trebuie efectuată numai în statul membru
pe al cărui teritoriu 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.

Or. pl

Amendamentul 11

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 aceştia îşi reclamă 
drepturile de autor asupra unei anumite 
opere.

(16) În cazul în care titularii drepturilor 
de autor se prezintă pentru a-şi reclama 
operele, este oportun să li se ofere 
posibilitatea de a anula statutul de orfane 
al operelor respective.

Or. pl
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În scopul de a promova educaţia şi 
cultura, statele membre trebuie să permită 
bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ şi 
muzeelor accesibile publicului, precum şi ,
arhivelor, instituţiilor patrimoniului 
cinematografic şi organismelor publice de 
radiodifuziune să pună la dispoziţie şi să 
reproducă opere orfane, cu condiţia ca 
această utilizare să îndeplinească misiunea 
de interes public a susnumitelor organisme, 
în special în ceea ce priveşte conservarea, 
restaurarea şi furnizarea de acces în plan 
cultural şi educaţional la operele aflate în 
colecţiile lor. În sensul prezentei directive, 
termenul „instituţii ale patrimoniului 
cinematografic” se referă la organizaţiile 
desemnate de statele membre pentru a 
colecta, cataloga, conserva şi restaura 
filmele care fac parte din patrimoniul 
cultural al acestora.

(17) În scopul de a promova educaţia şi 
cultura, statele membre trebuie să permită 
bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ şi 
muzeelor accesibile publicului, precum şi
arhivelor, instituţiilor patrimoniului 
cinematografic şi organismelor de 
radiodifuziune să pună la dispoziţie şi să 
reproducă, în sensul Directivei 
2001/29/CE, opere orfane, cu condiţia ca 
această utilizare să îndeplinească misiunea 
de interes public a susnumitelor organisme, 
în special în ceea ce priveşte conservarea, 
restaurarea şi furnizarea de acces în plan 
cultural şi educaţional la operele aflate în 
colecţiile lor. În sensul prezentei directive, 
termenul „instituţii ale patrimoniului 
cinematografic” se referă la organizaţiile 
desemnate de statele membre pentru a 
colecta, cataloga, conserva şi restaura 
filmele care fac parte din patrimoniul 
cultural al acestora.

Or. pl

Amendamentul 13

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, instituţiile de 
învăţământ, muzeele sau arhivele şi 
instituţiile patrimoniul cinematografic pot 
încheia acorduri cu partenerii comerciali 
referitoare la digitalizarea şi punerea la 

(18) Deoarece prevederile contractuale pot 
juca un rol în stimularea procesului de 
digitalizare a patrimoniului cultural 
european, bibliotecile, instituţiile de 
învăţământ, muzeele sau arhivele, 
instituţiile patrimoniului cinematografic şi 
organismele de radiodifuziune pot încheia 
acorduri cu partenerii comerciali 
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dispoziţie a operelor orfane, în vederea 
utilizărilor permise în temeiul prezentei 
directive. Respectivele acorduri pot include 
contribuţii financiare din partea acestor 
parteneri.

referitoare la digitalizarea şi punerea la 
dispoziţie a operelor orfane, în vederea
utilizărilor permise în temeiul prezentei 
directive. Respectivele acorduri pot include 
contribuţii financiare din partea acestor 
parteneri.

Or. pl

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În scopul de a favoriza accesul 
cetăţenilor Uniunii la patrimoniul cultural 
al Europei, este de asemenea necesar să se 
garanteze faptul că operele orfane care au 
fost digitalizate şi puse la dispoziţia 
publicului într-un stat membru sunt 
accesibile şi în alte state membre.
Bibliotecile, instituţiile de învăţământ, 
muzeele, arhivele, instituţiile patrimoniului 
cinematografic accesibile publicului şi 
organismele publice de radiodifuziune care 
utilizează o operă orfană în vederea 
îndeplinirii misiunii lor de interes public 
trebuie să aibă posibilitatea de a pune la 
dispoziţia publicului această operă orfană 
în alte state membre.

(19) În scopul de a favoriza accesul 
cetăţenilor Uniunii la patrimoniul cultural 
al Europei, este de asemenea necesar să se 
garanteze faptul că operele orfane care au 
fost digitalizate şi puse la dispoziţia 
publicului într-un stat membru sunt 
accesibile şi în alte state membre.
Bibliotecile, instituţiile de învăţământ, 
muzeele, arhivele, instituţiile patrimoniului 
cinematografic şi organismele de 
radiodifuziune care utilizează o operă 
orfană în vederea îndeplinirii misiunii lor 
de interes public trebuie să aibă 
posibilitatea de a pune la dispoziţia
publicului această operă orfană în alte state 
membre.

Or. pl

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere dispoziţiilor actuale din statele 

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

privire la modalităţile de gestionare a 
drepturilor, cum ar fi licenţele colective 
extinse.

Or. pl

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Atunci când un stat membru 
autorizează, în condiţiile stabilite de 
prezenta directivă, utilizarea operelor 
orfane de către biblioteci, instituţii de 
învăţământ, muzee, arhive, instituţii ale
patrimoniului cinematografic accesibile 
publicului sau organisme publice de 
radiodifuziune pentru scopuri care 
depăşesc misiunea de interes public a 
acestora, titularii drepturilor de autor care 
îşi reclamă drepturile trebuie remuneraţi.
Această remuneraţie trebuie să ţină seama 
de tipul operei şi de utilizarea acesteia.
Statele membre pot să prevadă ca 
veniturile colectate în scop de remunerare 
pentru aceste utilizări ale operelor orfane şi 
care nu sunt reclamate după expirarea 
termenului stabilit în conformitate cu 
prezenta directivă să contribuie la 
finanţarea surselor de informaţii privind 
drepturile de autor, care vor facilita 
căutarea diligentă prin mijloace automate şi 
la un cost redus în ceea ce priveşte 
categoriile de opere care se încadrează 
efectiv sau potenţial în domeniul de 
aplicare al prezentei directive.

(22) Atunci când un stat membru 
autorizează, în condiţiile stabilite de 
prezenta directivă, utilizarea operelor 
orfane de către biblioteci, instituţii de 
învăţământ, muzee, arhive, instituţii ale 
patrimoniului cinematografic sau 
organisme de radiodifuziune pentru scopuri 
care depăşesc misiunea de interes public a 
acestora, titularii drepturilor de autor care 
îşi reclamă drepturile trebuie remuneraţi.
Această remuneraţie trebuie să fie 
echitabilă şi să ţină seama de tipul operei 
şi de utilizarea acesteia. Statele membre 
pot să prevadă ca veniturile colectate în 
scop de remunerare pentru aceste utilizări 
ale operelor orfane şi care nu sunt 
reclamate după expirarea termenului 
stabilit în conformitate cu prezenta 
directivă să contribuie la finanţarea 
surselor de informaţii privind drepturile de 
autor, care vor facilita căutarea diligentă 
prin mijloace automate şi la un cost redus 
în ceea ce priveşte categoriile de opere care 
se încadrează efectiv sau potenţial în 
domeniul de aplicare al prezentei directive.

Or. pl
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Amendamentul 17

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, instituţii de învăţământ, muzee, 
arhive, instituţii ale patrimoniului 
cinematografic accesibile publicului şi 
organisme publice de radiodifuziune.

(1) Prezenta directivă se referă la anumite 
tipuri de utilizări ale operelor orfane de 
către biblioteci, instituţii de învăţământ sau
muzee stabilite în statele membre şi
accesibile publicului, precum şi de către
organisme de radiodifuziune.

Or. pl

Amendamentul 18

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, şi anume:

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

Or. pl

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. operelor publicate sub formă de cărţi, 
jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri şi care 
se găsesc în colecţiile bibliotecilor,
instituţiilor de învăţământ, muzeelor sau
arhivelor accesibile publicului, sau

1. operelor publicate sub formă de cărţi, 
jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri şi
materiale tipărite, sau
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Or. pl

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. operelor cinematografice sau 
audiovizuale aflate în colecţiile 
instituţiilor patrimoniului cinematografic, 
sau

2. operelor cinematografice, audio sau 
audiovizuale, sau

Or. pl

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul operelor menţionate la 
alineatul (2), prezenta directivă se aplică 
şi operelor care intră în componenţa 
acestora, inclusiv arte frumoase, 
fotografii, ilustraţii, desene, arhitectură, 
schiţe ale acestor opere şi alte creaţii.

Or. pl

Amendamentul 22

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 

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

identificat, nu poate fi localizat, deşi a fost 
efectuată şi înregistrată o căutare 
diligentă, în conformitate cu articolul 3.

Or. pl

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când o operă are mai mulţi 
titulari de drepturi de autor, iar unul dintre 
aceştia a fost identificat şi localizat, opera 
respectivă nu este considerată operă 
orfană.

(2) Atunci când o operă are mai mulţi 
titulari de drepturi de autor, iar cel puţin
unul dintre aceştia nu a fost identificat şi 
localizat, opera respectivă este considerată 
operă orfană atât timp cât ceilalţi titulari 
de drepturi de autor rămân neidentificaţi 
sau nu pot fi localizaţi, deşi a fost 
efectuată şi înregistrată o căutare 
diligentă, în conformitate cu articolul 3.

Or. pl

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dispoziţiile alineatului (2) nu aduc 
atingere drepturilor unui titular de 
drepturi de autor care a fost identificat 
sau localizat.

Or. pl
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Amendamentul 25

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, organizaţiile 
menţionate 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, organizaţiile 
menţionate la articolul 1 alineatul (1) se 
asigură că pentru fiecare operă utilizată se 
efectuează o căutare diligentă, prin 
consultarea surselor corespunzătoare 
pentru fiecare categorie de opere în cauză.

Or. pl

Amendamentul 26

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 şi cu utilizatori 
şi vor include sursele enumerate în anexă.

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

Or. pl

Amendamentul 27

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 pentru prima dată.
Căutarea se efectuează cu bună-credință 
şi la o scară rezonabilă, înainte de 
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utilizarea operei.

Or. pl

Amendamentul 28

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.

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

Or. pl

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispoziţiilor din statele membre cu privire 
la gestionarea drepturilor, cum ar fi 
licenţele colective extinse.

Or. pl

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că, în 
cazul în există mai mult de un titular de 
drepturi de autor asupra unei opere 
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considerate a fi orfană, fiecare dintre 
titularii de drepturi are posibilitatea de a 
anula statutul de operă orfană în ceea ce 
priveşte drepturile care îi revin.

Or. pl

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) O operă îşi pierde statutul de operă 
orfană dacă toţi titularii de drepturi 
asupra operei respective sunt identificaţi 
sau localizaţi.

Or. pl

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reproducând opera orfană, în sensul
articolului 2 din Directiva 2001/29/CE, în 
vederea digitalizării, punerii la dispoziţie, 
indexării, catalogării, conservării sau 
restaurării.

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

Or. pl
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere 
libertăţii contractuale a acestor organizaţii 
în ceea ce priveşte exercitarea misiunii lor 
de interes public.

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere 
libertăţii contractuale a acestor organizaţii 
în ceea ce priveşte exercitarea misiunii lor 
de interes public, îndeosebi acordurile de 
parteneriat public-privat.

Or. pl

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, atunci 
când organizaţiile menţionate la articolul 
1 alineatul (1) utilizează opere orfane în 
conformitate cu alineatul (1) din 
prezentul articol, ele păstrează evidenţa 
căutării lor diligente şi o evidenţă publică 
a utilizării.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că 
organizaţiile menţionate la articolul 1 
alineatul (1) care utilizează o operă 
orfană în conformitate cu articolul 6 
alineatul (2):
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1) păstrează evidenţa căutărilor diligente 
efectuate;
2) păstrează evidenţe ale utilizării de 
opere orfane, iar evidenţele respective 
sunt accesibile publicului;
3) pentru orice utilizare a unei opere 
orfane al cărui autor a fost identificat, dar 
nu a fost localizat, indică numele 
titularului de drepturi de autor;

Or. pl

Amendamentul 36

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 
menţionate la articolul 1 alineatul (1) în 
alte scopuri decât cele menţionate la 
articolul 6 alineatul (2), cu condiţia ca:

(1) Statele membre pot autoriza utilizarea 
unei opere orfane de către organismele 
menţionate la articolul 1 alineatul (1) în 
alte scopuri decât cele menţionate la 
articolul 6 alineatul (2), cu condiţia să fie 
îndeplinite cerinţele prevăzute la articolul 
6 alineatul (4a), precum şi:

Or. pl

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.organismele menţionate la articolul 1 
alineatul (1) să păstreze evidenţa căutării 
lor diligente;

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 39

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 
menţionat la fiecare utilizare a operei 
respective;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 40

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 remuneraţi
pentru utilizarea dată operei în cauză de 
către organismele menţionate la articolul 1 
alineatul (1);

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

Or. pl



PR\878512RO.doc 23/25 PE472.338v01-00

RO

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pl

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dispoziţiile prezentei directive se aplică 
referitor la toate operele menţionate la 
articolul 1 care, la [data transpunerii],
sunt protejate de legislaţia statelor membre 
privind dreptul de autor.

(1) Dispoziţiile prezentei directive se aplică 
referitor la toate operele menţionate la 
articolul 1 care sunt protejate de legislaţia 
statelor membre privind dreptul de autor la 
[data transpunerii] sau ulterior.

Or. pl

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare
a actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la […].
Statele membre comunică imediat 
Comisiei textul acestor acte, precum şi un 
tabel de corespondenţă între aceste acte şi 

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la [doi 
ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive]. Statele membre comunică 
imediat Comisiei textul acestor acte, 
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prezenta directivă. precum şi un tabel de corespondenţă între 
aceste acte şi prezenta directivă.

Or. pl

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia supraveghează în permanenţă 
dezvoltarea surselor de informaţii 
referitoare la drepturile de autor şi prezintă, 
cel mai târziu la un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive şi 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 fotografiilor de sine stătătoare şi a altor 
imagini.

Or. pl

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Anexă – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl
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Amendamentul 46

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) depozitul legal; a) cataloage de depozit legal;

Or. pl

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Anexă – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) depozitul legal; b) cataloage de depozit legal;

Or. pl

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Anexă – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) depozitul legal; a) cataloage de depozit legal;

Or. pl


