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5.9.2018 A8-0245/97 

Amendamentul  97 

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 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (38a) Pentru punerea în aplicare a 

acestor măsuri, este esențială cooperarea 

dintre furnizorii de servicii ale societății 

informaționale și titularii de drepturi. 

Titularii de drepturi ar trebui să identifice 

cu precizie furnizorilor de servicii ale 

societății informaționale operele sau alte 

obiecte protejate referitor la care pretind 

că dețin dreptul de autor. Titularii de 

drepturi ar trebui să continue să fie 

responsabili în cazul în care părți terțe 

ridică pretenții cu privire la utilizarea 

unor opere pe care le-ar fi identificat ca 

aparținându-le în aplicarea oricărui 

acord încheiat cu furnizorul de servicii 

ale societății informaționale. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Amendamentul  98 

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 39 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(39) Colaborarea dintre 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 și titularii 

drepturilor este esențială pentru 

funcționarea tehnologiilor, cum ar fi 

tehnologiile de recunoaștere a 

conținutului. În astfel de cazuri, titularii 

de drepturi ar trebui să furnizeze datele 

necesare pentru a permite serviciilor să le 

identifice conținutul, iar serviciile ar 

trebui să manifeste transparență față de 

titularii de drepturi în ceea ce privește 

tehnologiile utilizate, pentru a permite 

evaluarea adecvării acestora. Serviciile ar 

trebui în special să ofere titularilor de 

drepturi informații privind tipul 

tehnologiilor utilizate, modul în care 

funcționează acestea și rata lor de succes 

în ceea ce privește recunoașterea 

conținutului titularilor de drepturi. 

Tehnologiile respective ar trebui, de 

asemenea, să permită titularilor de 

drepturi să obțină informații de la 

furnizorii de servicii ale societății 

informaționale privind utilizarea 

conținutului lor care intră sub incidența 

unui contract. 

eliminat 
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5.9.2018 A8-0245/99 

Amendamentul  99 

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 

Titlul IV – Capitolul 2 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Anumite utilizări ale conținutului protejat 

de către serviciile online 

Anumite utilizări ale conținutului protejat 

online 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Amendamentul  100 

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 

Articolul 13 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Utilizarea conținutului protejat de către 

furnizorii de servicii ale societății 

informaționale care stochează și cantități 

mari de opere și alte obiecte protejate 

încărcate de utilizatorii lor și oferă acces 

la acestea 

Utilizarea conținutului protejat de către 

furnizorii de servicii ale societății 

informaționale care stochează cantități 

mari de opere și alte obiecte protejate și 

oferă acces la acestea 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Amendamentul  101 

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 

Articolul 13 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cooperare cu titularii de 

drepturi, furnizorii de servicii ale societății 

informaționale care stochează cantități 

mari de opere sau alte obiecte protejate 

încărcate de utilizatorii lor și oferă 

publicului acces la acestea iau măsuri 

pentru a asigura funcționarea acordurilor 

încheiate cu titularii de drepturi pentru 

utilizarea operelor lor sau a altor obiecte 

protejate sau pentru a împiedica punerea 

la dispoziție, prin intermediul serviciilor 

lor, a operelor sau a altor obiecte protejate 

identificate de către titularii de drepturi în 

cadrul cooperării cu furnizorii de servicii. 

Măsurile respective, cum ar fi utilizarea 

de tehnologii eficace de recunoaștere a 

conținutului, sunt adecvate și 

proporționale. Furnizorii de servicii 

prezintă titularilor de drepturi informații 

adecvate privind funcționarea și aplicarea 

măsurilor, precum și, dacă este cazul, 

rapoarte adecvate privind recunoașterea 

și utilizarea operelor și a altor obiecte 

protejate. 

1. În cazul în care furnizorii de 

servicii ale societății informaționale oferă 

utilizatorilor servicii de stocare de 

conținut și publicului acces la conținut, și 

în cazul în care această activitate nu poate 

beneficia de exonerarea de răspundere 

prevăzută în Directiva 2000/31/CE, 

furnizorii respectivi iau măsuri adecvate 

și proporționale pentru a garanta 

funcționarea acordurilor de licență 

încheiate cu titularii de drepturi. Punerea 

în aplicare a acestor acorduri respectă 

drepturile fundamentale ale utilizatorilor 
și nu impun furnizorilor de servicii ale 

societății informaționale o obligație 

generală de a monitoriza informațiile pe 

care le transmit sau le stochează, în 

conformitate cu articolul 15 din Directiva 

2000/31/CE. 

Or. en 

 

 


