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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 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Pentru a se asigura buna 

funcționare a acordurilor pentru 

acordarea licenței, astfel cum se 

menționează la alineatul (1), furnizorii de 

servicii ale societății informaționale și 

titularii de drepturi cooperează între ei. 

Titularii de drepturi comunică cu precizie 

furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale operele sau alte obiecte 

protejate referitor la care dețin dreptul de 

autor. Furnizorii de servicii ale societății 

informaționale îi informează pe titularii 

de drepturi în privința măsurilor luate și a 

preciziei acestora, iar atunci când este 

pertinent îi informează periodic cu privire 

la utilizarea operelor și a altor obiecte 

protejate. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Amendamentul  103 

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 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii menționați la alineatul 

(1) instituie mecanisme de reclamații și 

despăgubiri de care să dispună utilizatorii 

în caz de litigiu cu privire la aplicarea 

măsurilor menționate la alineatul (1). 

2. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii menționați la alineatul 

(1), în colaborare cu titularii de drepturi, 

instituie mecanisme de reclamații și 

despăgubiri de care să dispună utilizatorii 

în caz de litigiu cu privire la punerea în 

aplicare a acorduri pentru acordarea 

licenței menționate la alineatul (1). 

Or. en 
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Amendamentul  104 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 
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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 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre se asigură că 

utilizatorii au acces la o instanță sau la o 

altă autoritate competentă pentru a-și 

invoca dreptul de utilizare în temeiul unei 

excepții sau limitări și a ataca orice 

măsuri restrictive convenite în temeiul 

alineatului (3). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Amendamentul  105 

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 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre facilitează, după 

caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii 

ale societății informaționale și titularii de 

drepturi prin dialoguri ale părților 

interesate cu scopul de a defini bune 

practici, cum ar fi tehnologii adecvate și 

proporționale de recunoaștere a 

conținutului, ținând seama, printre altele, 

de natura serviciilor, de disponibilitatea 

tehnologiilor și de eficacitatea acestora în 

lumina evoluțiilor tehnologice. 

3. Statele membre facilitează, după 

caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii 

ale societății informaționale menționați la 

alineatul (1), reprezentanții utilizatorilor 

și titularii de drepturi prin dialoguri ale 

părților interesate cu scopul de a defini 

bune practici pentru punerea în aplicare a 

dispozițiilor alineatului (1). Măsurile 

adoptate sunt adecvate și proporționate și 

țin seama, printre altele, de natura 

serviciilor, de disponibilitatea tehnologiilor 

și de eficacitatea acestora în lumina 

evoluțiilor tehnologice. 

Or. en 

 

 


