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5.9.2018 A8-0245/112 

Amendamentul  112 

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 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 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Amendamentul  113 

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 45 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (45a) Prezenta directivă garantează 

principiul menținerii nivelul de protecție, 

ceea ce înseamnă că, atunci când în 

oricare dintre statele membre există deja 

sau sunt introduse după intrarea în 

vigoare a prezentei directive dispoziții ale 

cadrului legislativ mai favorabile pentru 

autori, creatori, artiști interpreți sau 

executanți și utilizatori, aceste dispoziții 

trebuie să prevaleze. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Amendamentul  114 

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 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre prevăd o excepție 

de la drepturile prevăzute la articolul 2 din 

Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera 

(a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 

96/9/CE și la articolul 11 alineatul (1) din 

prezenta directivă pentru reproducerile și 

extragerile efectuate de organismele de 

cercetare pentru a realiza extragerea 

textului și a datelor din opere sau alte 

obiecte la care au acces legal în scopuri de 

cercetare științifică. 

1. Statele membre prevăd o excepție 

de la drepturile prevăzute la articolul 2 din 

Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera 

(a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 

96/9/CE și la articolul 11 alineatul (1) din 

prezenta directivă pentru reproducerile și 

extragerile efectuate de organismele de 

cercetare, de instituțiile de învățământ sau 

de instituțiile de patrimoniu cultural 
pentru a realiza extragerea textului și a 

datelor din opere sau alte obiecte la care au 

acces legal în scopuri de cercetare 

științifică sau de protejare a patrimoniului 

cultural. Statele membre contribuie la 

promovarea cercetării și inovării ca atare, 

în timp ce extragerea textului și a datelor 

sunt autorizate și în alte scopuri decât cele 

pur științifice. Statele membre iau în 

calcul extinderea gamei de organizații 

care sunt vizate de excepție, cu condiția ca 

activitățile lor să fie în interesul public. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Amendamentul  115 

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 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Titularilor de drepturi li se permite 

să aplice măsuri menite să asigure 

securitatea și integritatea rețelelor și a 

bazelor de date în care sunt găzduite 

operele sau alte obiecte protejate. Aceste 

măsuri nu pot depăși ceea ce este necesar 

pentru atingerea obiectivului respectiv. 

3. Securitatea și integritatea rețelelor 

și a bazelor de date în care sunt găzduite 

operele sau alte obiecte protejate sunt 

garantate. Aceste măsuri nu pot depăși 

ceea ce este necesar pentru atingerea 

obiectivului respectiv. Excepția nu poate fi 

eliminată prin măsuri tehnologice de 

protecție. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Amendamentul  116 

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 

Articolul 3 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  4a. Statele membre se asigură că 

reproducerile și extragerile în scopul 

extragerii textului și a datelor sunt stocate 

în condiții de siguranță, iar 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 



 

AM\1162325RO.docx  PE624.050v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

5.9.2018 A8-0245/117 

Amendamentul  117 

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 

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  4a. Regimul stabilit la prezentul 

articol se aplică în cazul utilizării 

materialelor protejate în cadrul 

instituțiilor din domeniul patrimoniului 

cultural sau prin intermediul unei rețele 

electronice sigure care poate fi accesată 

numai de utilizatorii din aceste instituții. 

Dispozițiile de la prezentul articol se 

aplică, de asemenea, în cazul societăților 

de formare profesională sau al celor care 

oferă cursuri de formare personalului lor, 

în situațiile în care există o rețea 

electronică sigură care poate fi accesată 

numai de elevi, studenți, părinți, tutori și 

cadre didactice, în cazul conferințelor, 

atelierelor și al altor evenimente 

educaționale organizate în afara 

instituției de învățământ și în cazul 

resurselor educaționale deschise, al 

comunităților de învățare deschise și al 

cursurilor de învățământ la distanță și 

deschise; 

Or. pt 

 

 


