
 

AM\1162318RO.docx  PE624.050v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

5.9.2018 A8-0245/118 

Amendamentul  118 

Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

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 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 5a 

 Utilizarea unor extrase mici din opere 

preexistente 

 1.  Statele membre prevăd o excepție 

de la drepturile prevăzute la articolele 2 și 

3 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 

litera (a) și la articolul 7 alineatul (1) din 

Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul 

(1) litera (a) din Directiva 2009/24/CE și 

la articolul 11 din prezenta directivă 

pentru a permite utilizarea de extrase din 

opere și alte obiecte preexistente, cuprinse 

în conținutul încărcat sau pus la 

dispoziție de utilizatori, dacă nu este 

utilizat în scopul desfășurării activității 

profesionale, în scopuri precum critica, 

recenzia, ilustrarea, caricatura, 

parodierea sau pastișele, cu condiția ca 

respectivele extrase: (a) să se refere la 

opere și la alte obiecte care au fost puse la 

dispoziția publicului în mod legal; (b) să 

fie însoțite de o identificare a autorului 

ori de câte ori este posibil; și (c) să fie 

utilizate într-un mod care să nu fie în 

contradicție cu exploatarea normală a 

operelor. 

 2.  Orice dispoziție contractuală care 

nu respectă excepția prevăzută la 

prezentul articol este inaplicabilă.  
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5.9.2018 A8-0245/119 

Amendamentul  119 

Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

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 5 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 5b 

 Excepția privind libertatea panoramei 

 1.  Statele membre prevăd o excepție 

sau o limitare a drepturilor prevăzute la 

articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, 

permițând crearea de imagini 

bidimensionale ale operelor amplasate 

permanent în locuri publice. 

 2.  Autorii lucrărilor sunt identificați 

ori de câte ori este posibil. 

Or. en 

 

 


