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5.9.2018 A8-0245/92 

Amendamentul  92 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Dreptul de autor pe piața unică digitală 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 37 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) În ultimii ani, funcționarea pieței 

conținuturilor online a devenit din ce în 

ce mai complexă. Serviciile online care 

oferă acces la conținuturi protejate prin 

drept de autor care sunt încărcate de către 

utilizatorii lor fără implicarea titularilor 

drepturilor s-au înmulțit și au devenit 

principalele surse de acces la conținuturile 

online. Această situație afectează 

posibilitățile titularilor de drepturi de a 

stabili dacă și în ce condiții opera lor și 

alte obiecte protejate sunt utilizate, 

precum și posibilitățile lor de a obține o 

remunerație adecvată pentru utilizarea 

respectivă. 

(37) Evoluția tehnologiilor digitale a 

dus la apariția unor noi modele de afaceri 

și a întărit rolul internetului ca principala 

piață pentru distribuirea conținutului 

protejat prin drepturi de autor. De-a 

lungul anilor, serviciile online care le 

permit utilizatorilor lor să încarce opere și 

să le pună la dispoziția publicului s-au 

înmulțit și au devenit surse importante de 

acces la conținuturile online, favorizând 

diversitatea și înlesnind accesul la 

conținut, dar generând, totodată, 

încercări atunci când conținutul protejat 

prin drepturi de autor este încărcat fără o 

autorizare prealabilă din partea titularilor 

de drepturi. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Amendamentul  93 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Dreptul de autor pe piața unică digitală 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 37 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (37a) Astăzi se consumă conținut creativ 

mai mult ca oricând. Platformele online și 

serviciile de agregare înlesnesc acest 

lucru. Acestea constituie mijloace de a 

oferi un acces mai larg la operele 

culturale și creative și oferă posibilități 

deosebite pentru sectoarele culturale și 

creative de a dezvolta noi modele de 

afaceri. În același timp, artiștii și autorii 

nu au înregistrat o creștere comparabilă a 

veniturilor ca urmare a acestei creșteri a 

consumului. Unul dintre motivele pentru 

aceasta ar putea fi lipsa de claritate 

privind statutul acestor servicii online în 

legislația privind comerțul electronic. 

Trebuie să se ia în considerare modul în 

care acest proces poate funcționa cu mai 

multă siguranță juridică și cu respectarea 

tuturor părților afectate, inclusiv artiștii și 

utilizatorii, și este important să se asigure 

transparență și condiții de concurență 

echitabile. Comisia ar trebui să elaboreze 

orientări privind punerea în aplicare a 

cadrului privind răspunderea 

intermediarilor pentru a permite 

platformelor online să își respecte 

responsabilitățile, precum și normele 

privind răspunderea, pentru a spori 

securitatea juridică și a crește încrederea 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Amendamentul  94 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Dreptul de autor pe piața unică digitală 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 38 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(38) În cazul în care furnizorii de 

servicii ale societății informaționale 

stochează opere sau alte obiecte protejate 

prin drept de autor încărcate de 

utilizatorii lor și oferă publicului acces la 

acestea, depășind astfel simpla furnizare a 

instalațiilor fizice și realizând un act de 

comunicare publică, aceștia au obligația de 

a încheia contracte de licență cu titularii de 

drepturi, cu excepția cazului în care 

îndeplinesc condițiile pentru exonerarea 

de răspundere prevăzută la articolul 14 din 

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului34. 

(38) În cazul în care furnizorii de 

servicii ale societății informaționale le 

oferă utilizatorilor servicii de stocare de 

conținut, iar publicului acces la conținut 

și, în cazul în care această activitate 

constituie un act de comunicare publică și 

nu are doar un caracter pur tehnic, 

automat și pasiv, aceștia ar trebui să fie 

obligați să încheie contracte de licență cu 

titularii de drepturi în ceea ce privește 

operele sau alte obiecte protejate prin 

drepturi de autor, cu excepția cazului în 

care acestea îndeplinesc condițiile pentru 

exonerările de răspundere prevăzute în 

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului34. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2000 

privind anumite aspecte juridice ale 

serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața 

internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1–16). 

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2000 

privind anumite aspecte juridice ale 

serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața 

internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/95 

Amendamentul  95 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Dreptul de autor pe piața unică digitală 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 38 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește articolul 14, este 

necesar să se verifice dacă furnizorul de 

servicii joacă un rol activ, cum ar fi prin 

optimizarea prezentării operelor sau a 

altor obiecte protejate încărcate ori prin 

promovarea acestora, indiferent de natura 

mijloacelor utilizate în acest scop. 

eliminat 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/96 

Amendamentul  96 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Dreptul de autor pe piața unică digitală 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 38 – paragraful 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a asigura funcționarea unui contract 

de licență, furnizorii de servicii ale 

societății informaționale care stochează 

cantități mari de opere sau alte obiecte 

protejate prin drept de autor încărcate de 

utilizatorii lor și oferă publicului acces la 

acestea ar trebui să ia măsuri 

corespunzătoare și proporționale pentru a 

asigura protecția operelor sau a altor 

obiecte protejate, de exemplu prin 

utilizarea unor tehnologii eficace. Această 

obligație ar trebui să se aplice și atunci 

când furnizorii de servicii ale societății 

informaționale îndeplinesc condițiile 

pentru exonerarea de răspundere 

prevăzută la articolul 14 din Directiva 

2000/31/CE. 

Pentru a asigura funcționarea unui contract 

de licență, furnizorii de servicii ale 

societății informaționale care sunt 

implicați în mod activ și direct în a le 

permite utilizatorilor să încarce, să pună 

la dispoziție și să promoveze opere față de 

publicul larg ar trebui să ia măsuri 

corespunzătoare și proporționale pentru a 

asigura protecția operelor sau a altor 

obiecte protejate. Astfel de măsuri ar 

trebui să respecte Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene și nu 
ar trebui să impună o obligație generală 

furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale de a monitoriza 

informațiile pe care le transmit sau le 

stochează astfel cum se menționează la 

articolul 15 din Directiva 2000/31/CE. 

Or. en 

 

 


