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5.9.2018 A8-0245/106 

Amendamentul  106 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Tratatul prevede realizarea unei 

piețe interne și instituirea unui sistem 

prin care să se asigure că pe piața internă 

nu se denaturează concurența. 

Armonizarea actelor cu putere de lege ale 

statelor membre referitoare la dreptul de 

autor și drepturile conexe ar trebui să 

contribuie într-o mai mare măsură la 

realizarea acestor obiective. 

(1) Tehnologiile digitale pot 

îmbunătăți accesul cetățenilor la 

informații și cultură și le pot oferi 

acestora o gamă mai largă și mai variată 

de opțiuni în ceea ce privește produsele și 

serviciile publice și/sau comerciale. Cu 

toate acestea, piața unică digitală va 

încuraja, de asemenea, o mai mare 

concentrare, monopoluri și inegalități 

între statele membre, subminând 

producția națională și îngreunând în mod 

deosebit activitatea microîntreprinderilor 

și a întreprinderilor mici și mijlocii, care 

nu vor putea face față concurenței și 

condițiilor de accentuată inegalitate în 

raport cu întreprinderile multinaționale 

dominante. Piața unică digitală va avea 

implicații grave și în ceea ce privește 

dreptul la cultură, diversitatea culturală și 

multilingvismul. 

 Cooperarea între statele membre în ceea 

ce privește dreptul de autor și drepturile 

conexe în contextul dezvoltării și utilizării 

în masă a tehnologiilor digitale ar trebui 

să contribuie la realizarea următoarelor 

obiective: asigurarea democratizării 

accesului la cultură, în special libertatea 

de a se bucura de cultură și libertatea de 

creație culturală, protejarea culturii ca 

serviciu public, aceasta nefiind un bun 

limitat și comercializabil, protejarea 
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multilingvismului și a diversității 

culturale împotriva forțelor de piață 

uniformizatoare care duc la sărăcirea lor, 

asigurarea unui acces mai democratic la 

educație și cunoaștere, asigurarea unei 

remunerări echitabile a autorilor și 

creatorilor, care să nu fie neapărat 

incompatibilă cu difuzarea și 

valorificarea pe scară cât mai largă a 

operelor lor, garantarea libertății 

utilizatorilor și protejarea acestora 

împotriva sancțiunilor evitându-se 

introducerea unor practici de 

supraveghere exagerat de vigilente și a 

cenzurii digitale și responsabilizarea 

beneficiarilor materiali în ceea ce privește 

însușirea ilegală a valorii adăugate 

rezultate din distribuirea și încărcarea de 

conținut protejat de dreptul de autor și de 

drepturi conexe. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Amendamentul  107 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Problema insecurității juridice ar 

trebui rezolvată prin prevederea unei 

excepții obligatorii de la dreptul de 

reproducere și, de asemenea, de la dreptul 

de prevenire a extragerii dintr-o bază de 

date. 

(10) Problema insecurității juridice ar 

trebui rezolvată prin prevederea unei 

excepții obligatorii de la dreptul de 

reproducere și, de asemenea, de la dreptul 

de prevenire a extragerii dintr-o bază de 

date. 

Ar trebui ca noua excepție să nu aducă 

atingere actualei excepții obligatorii pentru 

actele provizorii de reproducere, prevăzută 

la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 

2001/29, care ar trebui să continue să se 

aplice în cazul tehnicilor de extragere a 

textului și a datelor, când acestea nu 

implică realizarea de copii care depășesc 

domeniul de aplicare al excepției 

respective. Organismele de cercetare ar 

trebui, de asemenea, să beneficieze de 

excepție atunci când sunt implicate într-un 

parteneriat public-privat. 

Ar trebui ca noua excepție să nu aducă 

atingere actualei excepții obligatorii pentru 

actele provizorii de reproducere, prevăzută 

la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 

2001/29, care ar trebui să continue să se 

aplice în cazul tehnicilor de extragere a 

textului și a datelor, când acestea nu 

implică realizarea de copii care depășesc 

domeniul de aplicare al excepției 

respective. Organismele de cercetare ar 

trebui, de asemenea, să beneficieze de 

excepție atunci când sunt implicate într-un 

parteneriat public-privat. Instituțiile de 

învățământ și instituțiile din domeniul 

patrimoniului cultural care desfășoară 

cercetări științifice sau sunt responsabile 

cu protejarea patrimoniului cultural ar 

trebui, de asemenea, să facă obiectul 

excepției privind extragerea textului și a 

datelor. Extragerea textului și a datelor ar 

trebui să contribuie la promovarea 

cercetării și inovării ca atare și ar trebui, 

de asemenea, să fie autorizată în alte 

scopuri decât cele strict științifice, iar 
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gama organizațiilor vizate de excepție ar 

trebui extinsă, atunci când acest lucru 

este considerat adecvat, cu condiția ca 

activitățile lor să fie în interesul public. 

Reproducerile și extragerile în scopul 

extragerii textului și a datelor trebuie 

stocate în condiții de siguranță, 

asigurându-se faptul că copiile sunt 

folosite în scopul cercetării științifice și al 

transferului și partajării de cunoștințe 

între organizații de cercetare, instituții de 

învățământ, instituții din domeniul 

patrimoniului cultural și alte organisme 

care urmează să fie stabilite de statele 

membre. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Amendamentul  108 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Excepția sau limitarea ar trebui să 

acopere utilizările digitale ale operelor și 

ale altor obiecte protejate, cum ar fi 

utilizarea unor părți sau extrase din opere 

pentru a sprijini, a îmbogăți sau a completa 

procesul de predare, inclusiv activitățile de 

învățare conexe. 

(16) Excepția sau limitarea ar trebui să 

acopere utilizările digitale ale operelor și 

ale altor obiecte protejate, cum ar fi 

utilizarea unor părți sau extrase din opere 

pentru a sprijini, a îmbogăți sau a completa 

procesul de predare, inclusiv activitățile de 

învățare conexe. 

Utilizarea operelor sau a altor obiecte 

protejate în temeiul excepției sau al 

limitării ar trebui să se facă numai în cadrul 

activităților de predare și de învățare 

desfășurate sub responsabilitatea 

instituțiilor de învățământ, inclusiv în 

cursul examenelor, și să se limiteze la ceea 

ce este necesar pentru desfășurarea 

activităților respective. 

Utilizarea operelor sau a altor obiecte 

protejate în temeiul excepției sau al 

limitării ar trebui să se facă numai în cadrul 

activităților de predare și de învățare 

desfășurate sub responsabilitatea 

instituțiilor de învățământ, inclusiv în 

cursul examenelor, și să se limiteze la ceea 

ce este necesar pentru desfășurarea 

activităților respective. 

Excepția sau limitarea ar trebui să acopere 

atât utilizările prin mijloace digitale în 

clasă, cât și utilizările online prin 

intermediul rețelei electronice securizate a 

instituției de învățământ, accesul la aceasta 

trebuind să fie protejat, în special prin 

proceduri de autentificare. Ar trebui să se 

înțeleagă că excepția sau limitarea acoperă 

și nevoile specifice de accesibilitate ale 

persoanelor cu dizabilități în contextul 

ilustrării în scopuri didactice. 

Excepția sau limitarea ar trebui să acopere 

atât utilizările prin mijloace digitale în 

clasă, cât și utilizările online prin 

intermediul rețelei electronice securizate a 

instituției de învățământ, accesul la aceasta 

trebuind să fie protejat, în special prin 

proceduri de autentificare. Ar trebui să se 

înțeleagă că excepția sau limitarea acoperă 

și nevoile specifice de accesibilitate ale 

persoanelor cu dizabilități în contextul 

ilustrării în scopuri didactice. Ar trebui să 

se înțeleagă că excepția sau limitarea 

acoperă: utilizarea în scopuri 

educaționale a operelor sau a altor 
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obiecte protejate de către muzee, 

biblioteci, societăți de formare 

profesională sau care oferă cursuri de 

formare pentru personalul lor, situațiile 

în care există o rețea electronică 

securizată care poate fi accesată numai de 

elevi, studenți, părinți, tutori și cadre 

didactice, conferințele, atelierele și alte 

evenimente educaționale organizate în 

afara instituției de învățământ și resursele 

educaționale deschise, comunitățile de 

învățare deschise și cursurile de 

învățământ la distanță și deschise; 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/109 

Amendamentul  109 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Statele membre ar trebui, în cadrul 

prevăzut în prezenta directivă, să dispună 

de flexibilitate la alegerea tipului specific 

de mecanism care să permită ca licențele 

pentru operele aflate în afara circuitului 

comercial să vizeze și drepturile titularilor 

de drepturi care nu sunt reprezentați de 

organismul de gestiune colectivă, în 

conformitate cu tradițiile, practicile sau 

circumstanțele lor juridice. Astfel de 

mecanisme pot include acordarea de 

licențe colective extinse și prezumțiile de 

reprezentare. 

(23) Statele membre ar trebui, în cadrul 

prevăzut în prezenta directivă, să 

contribuie la simplificarea regimului de 

utilizare a operelor aflate în afara 

circuitului comercial de către instituțiile 

din domeniul patrimoniului cultural, 

instituind libertatea de acces în scopuri 

necomerciale la opere aflate în afara 

circuitului comercial care fac parte din 

colecții și sunt puse la dispoziție online, 

pentru instituții din domeniul 

patrimoniului cultural. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/110 

Amendamentul  110 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 31 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) O presă liberă și pluralistă este 

esențială pentru a asigura un jurnalism de 

calitate și accesul cetățenilor la informații. 

Aceasta are o contribuție fundamentală la 

dezbaterea publică și la buna funcționare 

a unei societăți democratice. În contextul 

tranziției de la presa tipărită la cea digitală, 

editorii de publicații de presă se confruntă 

cu probleme în ceea ce privește acordarea 

de licențe privind drepturile de utilizare 

online a publicațiilor lor și recuperarea 

investițiilor. Atât timp cât editorii de 

publicații de presă nu sunt recunoscuți ca 

titulari de drepturi, acordarea de licențe și 

asigurarea respectării acestora în mediul 

digital sunt adesea complexe și 

ineficiente. 

(31) O presă liberă și pluralistă este 

esențială pentru a asigura un jurnalism de 

calitate și accesul cetățenilor la informații. 

Aceasta are o contribuție fundamentală la 

dezbaterea publică și la democrație. 

Proprietatea asupra mass-mediei este din 

ce în ce mai concentrată și dominată de 

prezența capitalului financiar în structura 

de acționariat a principalelor 

conglomerate media. Această situație este 

însoțită de condiții de angajare mai 

precare pentru jurnaliști, de tot mai multe 

concedieri, de degradarea calității și 

rigurozității procesului de informare și de 

reducerea pluralismului. Tranziția de la 

presa tipărită la cea digitală a creat noi 

probleme în acest sector. Studiile realizate 

în mai multe state membre care au urmat 

recomandările Comisiei, au rezultate 

contradictorii și, într-o anumită măsură, 

îngrijorătoare și contrare obiectivelor 

urmărite. Acest lucru impune o reflecție 

aprofundată cu privire la soluțiile care 

trebuie aplicate, drept pentru care se 

propune ca aceste chestiuni să nu fie 

abordate în cadrul prezentei directive. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/111 

Amendamentul  111 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 buna funcționare a unui 

contract de licență, furnizorii de conținut 

online care sunt implicați în mod activ și 

direct în a permite utilizatorilor încărcarea, 

punerea la dispoziție și promovarea unor 

opere față de publicul larg ar trebui să ia 

măsuri corespunzătoare și proporționale 

pentru a asigura protecția operelor sau a 

altor obiecte protejate. Aceste măsuri ar 

trebui să respecte Declarația universală a 

drepturilor omului și legile fundamentale 

ale statelor membre și nu ar trebui să 

impună o obligație generală asupra 

furnizorilor de conținut online de a 

monitoriza informațiile pe care le transmit 

sau le stochează. Aceste măsuri 

corespunzătoare și proporționale ar trebui 

convenite în urma unui dialog amplu, 

constructiv și transparent și a cooperării 

între furnizorii de conținut online, 

asociațiile de utilizatori și organizațiile 

reprezentative ale autorilor, creatorilor și 

artiștilor interpreți sau executanți și ale 

altor deținători de drepturi de autor din 

statele membre. 

Or. pt 

 

 


