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AMENDAMENTE 001-032 
depuse de Comisia pentru afaceri juridice

Raport
Max Andersson A8-0097/2017
Utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției în beneficiul persoanelor 
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate

Propunere de directivă (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– având în vedere Protocolul nr. 2 
privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE) și din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Referirea 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– având în vedere articolul 26 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități (UNCRPD),
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene consacră dreptul la 
informare (articolul 11) și dreptul la 
educație (articolul 14).

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe 
de vedere sau cu dificultăți de citire a 
materialelor imprimate se confruntă în 
continuare cu numeroase obstacole care le 
împiedică să aibă acces la cărți și alte 
materiale imprimate protejate prin drepturi 
de autor și drepturi conexe. Trebuie luate 
măsuri pentru a spori disponibilitatea 
acestor opere în formate accesibile și a 
îmbunătăți circulația acestora pe piața 
internă.

(3) Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe 
de vedere sau cu dificultăți de citire a 
materialelor imprimate se confruntă în 
continuare cu numeroase obstacole care le 
împiedică să aibă acces la cărți și alte 
materiale imprimate protejate prin drepturi 
de autor și drepturi conexe. Având în 
vedere interesele sociale de a acorda 
acestor persoane dreptul de acces la 
informații și dreptul de a participa la viața 
culturală, economică și socială, în condiții 
de egalitate cu ceilalți, trebuie luate măsuri 
pentru a spori disponibilitatea acestor opere 
în formate accesibile și a îmbunătăți 
circulația acestora pe piața internă, în 
condițiile stabilite de prezenta directivă, 
pentru a asigura accesul la cunoștințe și 
informații.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Tratatul de la Marrakesh pentru (4) Tratatul de la Marrakesh pentru 
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facilitarea accesului la operele publicate al 
persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de 
vedere sau cu dificultăți de citire a 
materialelor imprimate (denumit în 
continuare „Tratatul de la Marrakesh”) a 
fost semnat în numele Uniunii la 30 aprilie 
201423. Scopul său este să îmbunătățească 
disponibilitatea operelor și altor obiecte ale 
protecției în formate accesibile pentru 
persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de 
vedere sau cu dificultăți de citire a 
materialelor imprimate. Conform 
Tratatului de la Marrakesh, părțile 
contractante au obligația de a prevedea 
excepții sau limitări ale drepturilor 
titularilor de drepturi de autor și de drepturi 
conexe în cazul realizării și difuzării de 
exemplare în format accesibil ale anumitor 
opere și altor obiecte ale protecției și în 
cazul schimbului transfrontalier al 
respectivelor exemplare. Încheierea 
Tratatului de la Marrakesh de către Uniune 
îi impune acesteia să își adapteze dreptul 
prin instituirea unei excepții obligatorii 
pentru utilizările, operele și persoanele 
beneficiare care intră sub incidența 
tratatului. Prezenta directivă pune în 
aplicare în mod armonizat obligațiile pe 
care Uniunea trebuie să le respecte în 
temeiul Tratatului de la Marrakesh, astfel 
încât măsurile respective să fie aplicate în 
mod consecvent pe întreaga piață internă.

facilitarea accesului la operele publicate al 
persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de 
vedere sau cu dificultăți de citire a 
materialelor imprimate (denumit în 
continuare „Tratatul de la Marrakesh”) a 
fost semnat în numele Uniunii la 30 aprilie 
201423, fiind deja adoptat în 2013 de 
Organizația Mondială a Proprietății 
Intelectuale. Scopul său este să 
îmbunătățească disponibilitatea și 
schimburile transfrontaliere ale operelor 
și altor obiecte ale protecției în formate 
accesibile pentru persoanele nevăzătoare, 
cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de 
citire a materialelor imprimate. Conform 
Tratatului de la Marrakesh, părțile 
contractante au obligația de a prevedea 
excepții sau limitări ale drepturilor 
titularilor de drepturi de autor și de drepturi 
conexe în cazul realizării și difuzării de 
exemplare în format accesibil ale anumitor 
opere și altor obiecte ale protecției și în 
cazul schimbului transfrontalier al 
respectivelor exemplare. Încheierea 
Tratatului de la Marrakesh de către Uniune 
îi impune acesteia să își adapteze dreptul 
prin instituirea unei excepții obligatorii și 
armonizate, pentru utilizările, operele și 
persoanele beneficiare care intră sub 
incidența tratatului. Prezenta directivă pune 
în aplicare în mod armonizat obligațiile pe 
care Uniunea trebuie să le respecte în 
temeiul Tratatului de la Marrakesh, astfel 
încât măsurile respective să fie aplicate în 
mod consecvent pe întreaga piață internă.

_________________ _________________
23 Decizia 2014/221/UE a Consiliului din 
14 aprilie 2014 privind semnarea, în 
numele Uniunii Europene, a Tratatului de 
la Marrakesh pentru facilitarea accesului la 
operele publicate al persoanelor 
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu 
dificultăți de citire a materialelor 
imprimate (JO L 115, 17.4.2014, p. 1).

23 Decizia 2014/221/UE a Consiliului din 
14 aprilie 2014 privind semnarea, în 
numele Uniunii Europene, a Tratatului de 
la Marrakesh pentru facilitarea accesului la 
operele publicate al persoanelor 
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu 
dificultăți de citire a materialelor 
imprimate (JO L 115, 17.4.2014, p. 1).

Amendamentul 6



PE605.547/ 4

RO

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezenta directivă prevede măsuri în 
beneficiul persoanelor nevăzătoare, al 
persoanelor care au deficiențe de vedere ce 
nu pot fi corectate pentru a obține o funcție 
vizuală sensibil echivalentă cu cea a unei 
persoane fără astfel de deficiențe, al 
persoanelor care au un handicap de 
percepție ori de citire, inclusiv dislexie, ce 
le împiedică să citească opere imprimate în 
aceeași măsură, în esență, ca persoanele 
fără aceste tipuri de handicap sau al 
persoanelor care suferă de un handicap 
fizic care le împiedică să țină în mână ori 
să manipuleze o carte sau să își 
concentreze privirea ori să își miște ochii 
într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod 
obișnuit pentru citire. Măsurile introduse 
prin prezenta directivă au drept obiectiv să 
sporească disponibilitatea cărților, 
publicațiilor periodice, ziarelor, revistelor 
și altor scrieri, partiturilor și altor materiale 
imprimate, inclusiv în format audio, 
indiferent dacă sunt digitale sau analogice, 
în formate care să facă aceste opere și alte 
obiecte ale protecției accesibile pentru 
persoanele menționate mai sus în aceeași 
măsură, în esență, ca pentru persoanele 
care nu sunt afectate de o deficiență sau un 
handicap. Printre formatele accesibile se 
numără scrierea Braille, tipăriturile cu 
caractere de mari dimensiuni, cărțile 
electronice adaptate, cărțile audio și 
emisiunile de radio.

(5) Prezenta directivă prevede măsuri în 
beneficiul persoanelor nevăzătoare, al 
persoanelor care au deficiențe de vedere ce 
nu pot fi corectate pentru a obține o funcție 
vizuală sensibil echivalentă cu cea a unei 
persoane fără astfel de deficiențe, al 
persoanelor care au o dizabilitate de 
percepție ori de citire, inclusiv dislexie sau 
orice altă dizabilitate de învățare, care le 
împiedică să citească opere imprimate în 
aceeași măsură, în esență, ca persoanele 
fără aceste tipuri de dizabilitate sau al 
persoanelor care suferă de o dizabilitate 
fizică care le împiedică să țină în mână ori 
să manipuleze o carte sau să își 
concentreze privirea ori să își miște ochii 
într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod 
obișnuit pentru citire. Măsurile introduse 
prin prezenta directivă au drept obiectiv, 
prin urmare, să sporească disponibilitatea 
cărților, inclusiv a celor electronice, a 
publicațiilor periodice, ziarelor, revistelor 
și altor scrieri, partiturilor și altor materiale 
imprimate, inclusiv în format audio, 
indiferent dacă sunt digitale sau analogice, 
online sau offline, în formate care să facă 
aceste opere și alte obiecte ale protecției 
accesibile pentru persoanele menționate 
mai sus în aceeași măsură, în esență, ca 
pentru persoanele care nu sunt afectate de o 
deficiență sau o dizabilitate. Printre 
formatele accesibile se numără, de 
asemenea, scrierea Braille, tipăriturile cu 
caractere de mari dimensiuni, cărțile 
electronice adaptate, cărțile audio și 
emisiunile de radio.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să prevadă excepții obligatorii de la 
drepturile care sunt armonizate prin dreptul 
Uniunii și care sunt relevante pentru 
utilizările și operele care fac obiectul 
Tratatului de la Marrakech. Aceste 
drepturi le includ, în special, pe cele de 
reproducere, de comunicare către public, 
de punere la dispoziție, de distribuție și de 
împrumut, astfel cum sunt prevăzute în 
Directiva 2001/29/CE, în Directiva 
2006/115/CE și în Directiva 2009/24/CE, 
precum și pe cele corespunzătoare 
prevăzute în Directiva 96/9/CE. Deoarece 
domeniul de aplicare al excepțiilor și 
limitărilor impuse de Tratatul de la 
Marrakesh include și operele în format 
audio, cum ar fi cărțile audio, este necesar 
ca aceste excepții să se aplice și drepturilor 
conexe.

(6) Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui să prevadă excepții obligatorii de la 
drepturile care sunt armonizate prin dreptul 
Uniunii și care sunt relevante pentru 
utilizările și operele care fac obiectul 
Tratatului de la Marrakesh. Aceste 
drepturi le includ, în special, pe cele de 
reproducere, de comunicare către public, 
de punere la dispoziție, de distribuție și de 
împrumut, astfel cum sunt prevăzute în 
Directiva 2001/29/CE, în Directiva 
2006/115/CE și în Directiva 2009/24/CE, 
precum și pe cele corespunzătoare 
prevăzute în Directiva 96/9/CE. Deoarece 
domeniul de aplicare al excepțiilor și 
limitărilor impuse de Tratatul de la 
Marrakesh include și operele în format 
audio, cum ar fi cărțile audio, este necesar 
ca aceste excepții să se aplice și drepturilor 
conexe. Aplicarea excepțiilor prevăzute în 
prezenta directivă nu ar trebui să aducă 
atingere altor excepții pentru persoanele 
cu dizabilități adoptate de statele membre.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Excepția obligatorie ar trebui, de 
asemenea, să limiteze dreptul de 
reproducere astfel încât să permită orice act 
care este necesar pentru a modifica sau a 
converti ori a adapta o operă sau un alt 
obiect al protecției într-un mod care să 
permită realizarea unui exemplar în format 
accesibil. Acest lucru include furnizarea 
mijloacelor necesare pentru a parcurge 
informațiile într-un exemplar în format 
accesibil.

(8) Este, de asemenea, necesar ca 
excepția obligatorie să limiteze dreptul de 
reproducere astfel încât să permită orice act 
care este necesar pentru a modifica sau a 
converti ori a adapta o operă sau un alt 
obiect al protecției într-un mod care să 
permită realizarea unui exemplar în format 
accesibil. Acest lucru include furnizarea 
mijloacelor necesare pentru a parcurge 
informațiile într-un exemplar în format 
accesibil și, de asemenea, include actele 
necesare pentru a adapta publicațiile 
existente, care sunt deja accesibile pentru 
anumite categorii de persoane 
beneficiare, la nevoile altor persoane 
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beneficiare care au nevoie de formate 
alternative pentru a accesa în mod 
corespunzător operele. Operele ar trebui 
să poată fi împrumutate de persoanele 
beneficiare.

Justificare

Prezentul amendament are ca scop îmbunătățirea clarității cu privire la ceea ce reprezintă 
„actele necesare” autorizate de excepția prevăzută la articolul 3. Formatul unui document 
poate fi accesibil pentru unele categorii de persoane cu dizabilități (de exemplu, persoanele 
cu deficiențe de vedere), dar nu și pentru alte categorii (de exemplu, persoanele dislexice). În 
acest caz, deși nu este nevoie ca un document să fie transformat pentru o persoană 
beneficiară nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere, transformarea documentului este 
necesară pentru a-l face accesibil pentru o persoană dislexică. Aceste opere ar trebui, de 
asemenea, să poată fi împrumutate.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Excepția ar trebui să permită 
entităților autorizate să realizeze și să 
difuzeze online și offline pe teritoriul 
Uniunii exemplarele în format accesibil ale 
operelor sau altor obiecte ale protecției 
care fac obiectul prezentei directive.

(9) Excepția ar trebui să permită 
entităților autorizate să realizeze și să 
difuzeze online și offline pe teritoriul 
Uniunii exemplarele în format accesibil ale 
operelor sau altor obiecte ale protecției 
care fac obiectul prezentei directive, în 
conformitate cu legile relevante în vigoare 
ale Uniunii. Directiva nu stabilește nicio 
obligație a entităților autorizate de a 
efectua și disemina copii. 

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Atunci când piața nu poate oferi 
acces, rolul titularilor de drepturi de a 
face ca operele lor să fie accesibile 
persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu 
alte dificultăți de citire a materialelor 
imprimate este la fel de important ca și 
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excepțiile prevăzute de prezenta directivă 
din perspectiva îmbunătățirii 
disponibilității operelor sub formă de text.

Justificare

Noul considerent se referă la un considerent din Tratatul de la Marrakesh. Acesta 
reamintește importanța egală atât a limitărilor, cât și a excepțiilor adecvate, și rolul 
titularilor de drepturi în a face ca operele să fie accesibile pentru persoanele cu deficiențe de 
vedere, în scopul de a pune capăt „lipsei acute de cărți” pe care o resimt milioane de 
persoane nevăzătoare și cu deficiențe de vedere.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Pentru a încuraja schimburile 
dintre statele membre, ar trebui creată o 
singură bază de date online accesibilă 
publicului, care să fie gestionată de 
Oficiul Uniunii Europene pentru 
Proprietate Intelectuală (EUIPO) și care 
să conțină informații privind entitățile 
autorizate și date bibliografice despre 
operele sub forma unor exemplare în 
format accesibil care sunt produse și puse 
la dispoziție de către entitățile autorizate. 
Această bază de date ar trebui să includă, 
de asemenea, informații cu privire la 
publicațiile care au fost create astfel încât 
să fie accesibile, mai precis publicații 
realizate de editori în format accesibil, și 
ar trebui să fie interoperabilă cu baza de 
date ABC TIGAR (Trusted Intermediary 
Global Accessible Resources), găzduită de 
OMPI.

Justificare

Noul considerent invită Comisia Europeană să faciliteze schimbul de informații prin crearea 
unei baze de date unice a exemplarelor în format accesibil, inclusiv a cărților accesibile 
realizate de către editori în mod direct în formate accesibile. Această nouă inițiativă ar trebui 
să se bazeze pe baza de date existentă la nivel mondial elaborată de Consorțiul cărților 
accesibile (Accessible Book Consortium), găzduit de OMPI, și ar trebui să rămână 
interoperabilă cu aceasta.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Având în vedere caracterul specific 
al excepției și domeniul său de aplicare 
precis direcționat, precum și necesitatea de 
a oferi securitate juridică beneficiarilor săi, 
statele membre nu ar trebui să fie 
autorizate să impună cerințe suplimentare 
pentru aplicarea excepției, cum ar fi 
sistemele de compensare sau verificarea 
prealabilă a disponibilității comerciale a 
exemplarelor în format accesibil.

(11) Având în vedere caracterul specific 
al excepției și domeniul său de aplicare 
precis direcționat, precum și necesitatea de 
a oferi securitate juridică beneficiarilor săi, 
statele membre nu ar trebui să fie 
autorizate să impună cerințe suplimentare 
pentru aplicarea excepției, cum ar fi 
sistemele de compensare sau verificarea 
prealabilă a disponibilității comerciale a 
exemplarelor în format accesibil. Astfel de 
cerințe suplimentare ar prezenta riscul de 
a fi contrare obiectivului excepțiilor 
prevăzute în prezenta directivă și contrare 
obiectivului de facilitare a schimburilor 
transfrontaliere de exemplare în format 
special în cadrul pieței interne.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentei directive ar 
trebui să respecte drepturile fundamentale, 
inclusiv dreptul la respectarea vieții private 
și a celei de familie și dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal în conformitate 
cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și trebuie 
să respecte dispozițiile Directivei 95/46/CE 
a Parlamentului European și Consiliului, 
care reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal, astfel cum poate fi 
efectuată de către entități autorizate în 
cadrul prezentei directive și sub 
supravegherea autorităților competente din 
statele membre, în special a autorităților 

(12) Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentei directive ar 
trebui să respecte drepturile fundamentale, 
inclusiv dreptul la respectarea vieții private 
și a celei de familie și dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal în conformitate 
cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și trebuie 
să respecte dispozițiile Directivei 
95/46/CE1a și ale Directivei 2002/58/CE1b 
a Parlamentului European și Consiliului și 
ale Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1c, care reglementează 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
astfel cum poate fi efectuată de către 
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publice independente desemnate de statele 
membre.

entități autorizate în cadrul prezentei 
directive și sub supravegherea autorităților 
competente din statele membre, în special a 
autorităților publice independente 
desemnate de statele membre.

_________________
1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 
octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date (JO L 
281, 23.11.1995, p. 31).
1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).
1cRegulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap 
(denumită în continuare „UNCRPD”), la 
care UE este parte, garantează persoanelor 
cu handicap dreptul de acces la informații 
și dreptul de a participa la viața culturală, 
economică și socială în condiții de egalitate 
cu ceilalți. UNCRPD prevede că părțile la 
convenție adoptă toate măsurile adecvate, 

(13) Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități 
(denumită în continuare „UNCRPD”), la 
care Uniunea este parte și care este 
obligatorie pentru statele membre ale 
Uniunii, garantează persoanelor cu 
dizabilități dreptul de acces la informații și 
dreptul de a participa la viața culturală, 
economică și socială în condiții de egalitate 
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în conformitate cu dreptul internațional, 
pentru a garanta că legile care protejează 
drepturile de proprietate intelectuală nu 
constituie o barieră abuzivă sau 
discriminatorie împotriva accesului 
persoanelor cu handicap la materialele 
culturale.

cu ceilalți. UNCRPD prevede că părțile la 
convenție adoptă toate măsurile adecvate, 
în conformitate cu dreptul internațional, 
pentru a garanta că legile care protejează 
drepturile de proprietate intelectuală nu 
constituie o barieră abuzivă sau 
discriminatorie împotriva accesului 
persoanelor cu dizabilități la materialele 
culturale.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Conform Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, Uniunea 
recunoaște și respectă dreptul persoanelor 
cu handicap de a beneficia de măsuri care 
să le asigure autonomia, integrarea socială 
și profesională, precum și participarea la 
viața comunității.

(14) Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene interzice toate formele 
de discriminare, inclusiv pe motive de 
dizabilități, și prevede că Uniunea 
recunoaște și respectă dreptul persoanelor 
cu dizabilități de a beneficia de măsuri care 
să le asigure autonomia, integrarea socială 
și profesională, precum și participarea la 
viața comunității.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prin adoptarea prezentei directive, 
Uniunea își propune să garanteze că 
persoanele beneficiare au acces la cărți și la 
alte materiale imprimate în formate 
accesibile. În consecință, prezenta directivă 
reprezintă o primă etapă esențială în 
direcția îmbunătățirii accesului la opere al 
persoanelor cu handicap.

(15) Prin adoptarea prezentei directive, 
Uniunea își propune să garanteze că 
persoanele beneficiare au acces la cărți și la 
alte materiale imprimate în formate 
accesibile în întreaga piață internă. În 
consecință, prezenta directivă reprezintă o 
primă etapă esențială în direcția 
îmbunătățirii accesului la opere al 
persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul 17
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Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia va monitoriza efectele 
prezentei directive. În cadrul acestei 
monitorizări, Comisia va evalua situația 
sub aspectul disponibilității în formate 
accesibile a operelor și a altor obiecte ale 
protecției, altele decât cele reglementate de 
prezenta directivă, precum și 
disponibilitatea operelor și a altor obiecte 
ale protecției în formate accesibile 
persoanelor cu alte tipuri de handicap. 
Comisia va reexamina cu atenție această 
situație. Dacă acest lucru este necesar, se 
poate studia posibilitatea de a aduce 
modificări domeniului de aplicare al 
prezentei directive.

(16) Comisia va monitoriza efectele 
prezentei directive. În cadrul acestei 
monitorizări, Comisia va evalua situația 
sub aspectul disponibilității în formate 
accesibile a operelor și a altor obiecte ale 
protecției, altele decât cele reglementate de 
prezenta directivă, precum și 
disponibilitatea operelor și a altor obiecte 
ale protecției în formate accesibile 
persoanelor cu alte tipuri de dizabilități. 
Comisia va reexamina cu atenție această 
situație pentru a garanta în totalitate 
obiectivele culturale și sociale ale 
prezentei directive. Dacă acest lucru este 
necesar, se poate studia posibilitatea de a 
aduce modificări domeniului de aplicare al 
prezentei directive, conform raportului 
prezentat de Comisie în temeiul 
articolului 7 al prezentei directive, 
precedat de un studiu de fezabilitate 
privind introducerea altor excepții 
similare pentru persoanele cu alte tipuri 
de dizabilități. 

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Astfel, prezenta directivă respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Prezenta 
directivă ar trebui interpretată și aplicată în 
conformitate cu aceste drepturi și principii.

(18) Astfel, prezenta directivă respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și de 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități (UNCRPD). Prezenta directivă 
ar trebui interpretată și aplicată în 
conformitate cu aceste drepturi și principii.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Statele membre ar trebui să 
transpună directiva în termen de 6 luni de 
la intrarea în vigoare, pentru a pune în 
aplicare rapid drepturile persoanelor cu 
dizabilități, recunoscute în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în UNCRPD.

Justificare

Amendamentul urmărește să ia în considerare dispozițiile articolului 4 alineatul (3) și ale 
articolului 10 din Tratatul de la Marrakesh referitoare la aplicarea tratatului ca atare.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește norme privind 
utilizarea anumitor opere și altor obiecte 
ale protecției fără autorizarea titularilor de 
drepturi, în beneficiul persoanelor 
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu 
dificultăți de citire a materialelor 
imprimate.

Prezenta directivă stabilește norme privind 
utilizarea anumitor opere și altor obiecte 
ale protecției fără autorizarea titularilor de 
drepturi, în beneficiul persoanelor 
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu 
dificultăți de citire a materialelor 
imprimate. Scopul său este asigurarea 
efectivă a dreptului acestor persoane de a 
participa la viața culturală, economică și 
socială în condiții de egalitate cu ceilalți.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „operă și alt obiect al protecției” 
înseamnă o operă care se prezintă sub 
formă de carte, publicație periodică, ziar, 

(1) „operă și alt obiect al protecției” 
înseamnă o operă care se prezintă sub 
formă de carte, publicație periodică, ziar, 
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revistă sau alte scrieri, inclusiv partituri, 
precum și ilustrațiile aferente acestora, pe 
orice tip de suport, inclusiv în format 
audio, cum ar fi cărțile audio, care este 
protejată prin drepturi de autor sau drepturi 
conexe și care este publicată sau pusă sub o 
altă formă la dispoziția publicului în mod 
legal;

revistă sau alte scrieri, inclusiv partituri, 
precum și ilustrațiile aferente acestora, pe 
orice tip de suport, inclusiv în format 
audio, cum ar fi cărțile audio și în formate 
digitale, cum ar fi cărțile electronice, care 
este protejată prin drepturi de autor sau 
drepturi conexe și care este publicată sau 
pusă sub o altă formă la dispoziția 
publicului în mod legal;

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „persoană beneficiară” înseamnă: (2) „persoană beneficiară” înseamnă, 
indiferent de orice alte dizabilități:

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o persoană care are un handicap de 
percepție sau de citire, inclusiv dislexie, și, 
în consecință, nu poate să citească opere 
imprimate, în aceeași măsură, în esență, ca 
o persoană care nu suferă de deficiențe sau 
handicap; sau

(c) o persoană care are o dizabilitate de 
percepție sau de citire, inclusiv dislexie sau 
orice altă dizabilitate de învățare și, în 
consecință, nu poate să citească opere 
imprimate, în aceeași măsură, în esență, ca 
o persoană care nu suferă de deficiențe sau 
dizabilități; sau

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „exemplar în format accesibil” 
înseamnă un exemplar al unei opere sau 
unui alt obiect al protecției, care este 
realizat într-un mod sau o formă alternativă 
și care îi permite persoanei beneficiare să 

(3) „exemplar în format accesibil” 
înseamnă un exemplar al unei opere sau al 
unui alt obiect al protecției, care este 
realizat într-un mod sau o formă alternativă 
și care îi permite persoanei beneficiare să 
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aibă acces la opere sau alte obiecte ale 
protecției, inclusiv acces în condiții la fel 
de viabile și confortabile ca cele de care se 
bucură o persoană fără deficiențe de vedere 
sau care nu suferă de niciunul dintre 
handicapurile menționate la alineatul (2);

aibă acces la opere sau alte obiecte ale 
protecției, inclusiv acces în condiții la fel 
de viabile și confortabile ca cele de care se 
bucură o persoană fără deficiențe sau care 
nu suferă de niciuna dintre deficiențele 
sau dizabilitățile menționate la alineatul 
(2);

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „entitate autorizată” înseamnă o 
organizație care pune la dispoziția 
persoanelor beneficiare, fără scop lucrativ, 
ca activitate principală sau ca una dintre 
activitățile sale principale sau dintre 
misiunile sale de interes public, servicii de 
educație, de formare pedagogică, de citire 
adaptativă sau de acces la informații.

(4) „entitate autorizată” înseamnă o 
organizație autorizată sau recunoscută de 
către statele membre în care este stabilită 
care pune la dispoziția persoanelor 
beneficiare, fără scop lucrativ, ca activitate 
principală sau ca una dintre activitățile sale 
principale sau dintre misiunile sale de 
interes public, servicii de educație, de 
formare pedagogică, de citire adaptativă 
sau de acces la informații.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) realizarea, de către o persoană 
beneficiară sau o persoană care acționează 
în numele acesteia, a unui exemplar în 
format accesibil al unei opere sau a unui alt 
obiect al protecției, pentru uzul exclusiv al 
persoanei beneficiare; și

(a) realizarea, de către o persoană 
beneficiară sau o persoană care acționează 
legal în numele acesteia, a unui exemplar 
în format accesibil al unei opere sau a unui 
alt obiect al protecției, pentru uzul exclusiv 
al persoanei beneficiare; și

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Excepției prevăzute la alineatul (1) al 
prezentului articol i se aplică articolul 5 
alineatul (5) și articolul 6 alineatul (4) 
primul, al treilea și al cincilea paragraf 
din Directiva 2001/29/CE.

3. Excepției prevăzute la alineatul (1) al 
prezentului articol i se aplică articolul 5 
alineatul (5) din Directiva 2001/29/CE.

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre se asigură că 
excepțiile prevăzute la alineatul (1) nu pot 
fi înlocuite prin contract. În legătură cu 
relația dintre excepția prevăzută la 
alineatul (1) al prezentului articol și 
măsurile tehnice de protecție, se aplică 
articolul 6 alineatul (4) primul, al treilea 
și al cincilea paragraf din Directiva 
2001/29/CE. Statele membre iau măsuri 
pentru a crea mecanisme de reclamații și 
despăgubiri în caz de litigiu cu privire la 
aplicarea măsurilor menționate la 
prezentul articol.

Justificare

Propunerea de directivă nu menționează mecanismele de reclamații sau despăgubiri care ar 
trebui instituite de statele membre în cazurile în care beneficiarii nu au acces la utilizările 
permise. Aceste mecanisme sunt prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din propunerea de 
Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică 
digitală (COM(2016)593).

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată în cadrul prezentei directive se 
realizează în conformitate cu Directiva 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată în cadrul prezentei directive se 
realizează în conformitate cu Directiva 
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95/46/CE. 95/46/CE, Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1a și Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului1b.
__________________
1a Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).
1b Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la [doi ani de la data transpunerii], 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social European un raport privind 
disponibilitatea pe piața internă, în formate 
accesibile, a operelor și a altor obiecte ale 
protecției, altele decât cele definite la 
articolul 2 alineatul (1), pentru persoanele 
beneficiare, precum și a operelor și a altor 
obiecte ale protecției pentru persoanele cu 
handicap, altele decât cele menționate la 
articolul 2 alineatul (2). Raportul cuprinde 
o evaluare care să analizeze dacă o 
modificare a domeniului de aplicare al 
prezentei directive ar trebui să fie luată în 
considerare.

Până la [doi ani de la data transpunerii], 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social European un raport privind 
disponibilitatea pe piața internă, în formate 
accesibile, a operelor și a altor obiecte ale 
protecției, altele decât cele definite la 
articolul 2 alineatul (1), pentru persoanele 
beneficiare, precum și a operelor și a altor 
obiecte ale protecției pentru persoanele cu 
dizabilități, altele decât cele menționate la 
articolul 2 alineatul (2). Raportul cuprinde 
o evaluare - luând în considerare 
evoluțiile tehnologice și, în special, 
tehnologiile disponibile pentru sprijinirea 
persoanelor cu dizabilități, precum și 
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accesibilitatea acestor tehnologii - care să 
analizeze dacă o extindere a domeniului de 
aplicare al prezentei directive ar trebui să 
fie luată în considerare, astfel încât 
excepția și realizarea conexă de 
exemplare în format accesibil, prevăzute 
de prezenta directivă, să poată aduce 
beneficii altor categorii de dizabilități.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai devreme de [cinci ani de la data 
transpunerii], Comisia realizează o 
evaluare a prezentei directive și prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
principalele constatări, însoțite, după caz, 
de propuneri de modificare a prezentei 
directive.

În termen de [cinci ani de la data 
transpunerii], Comisia realizează o 
evaluare a prezentei directive care ia în 
considerare evoluțiile tehnologice din 
contextul accesibilității și prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
principalele constatări, însoțite, după caz, 
de propuneri de modificare a prezentei 
directive. Raportul Comisiei ține seama de 
punctele de vedere ale actorilor societății 
civile, ale organizațiilor 
neguvernamentale și ale partenerilor 
sociali relevanți, inclusiv ale 
organizațiilor care reprezintă persoanele 
cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la [12 
luni de la intrarea în vigoare], cel târziu. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textul acestor acte.

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la [șase 
luni de la intrarea în vigoare], cel târziu. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textul acestor acte.
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Justificare

Având în vedere, între altele, articolul 10 din Tratatul de la Marrakesh, un termen de 6 luni 
pare mai potrivit.


