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5.9.2018 A8-0245/120 

Amendamentul  120 

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 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Excepțiilor și limitărilor prevăzute în 

prezentul titlu li se aplică articolul 5 

alineatul (5) și articolul 6 alineatul (4) 

primul, al treilea și al cincilea paragraf din 

Directiva 2001/29/CE. 
 

Excepțiilor și limitărilor prevăzute în 

prezentul titlu li se aplică articolul 5 

alineatul (5) și articolul 6 alineatul (4) 

primul, al treilea și al cincilea paragraf din 

Directiva 2001/29/CE. Excepțiile 

prevăzute la titlul II din prezenta directivă 

nu pot fi excluse din contracte.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Amendamentul  121 

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 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Utilizarea operelor aflate în afara 

circuitului comercial de către instituțiile de 

patrimoniu cultural 

1. Statele membre prevăd că, atunci 

când un organism de gestiune colectivă, 

acționând în numele membrilor săi, 

încheie o licență neexclusivă pentru 
scopuri necomerciale cu o instituție de 

patrimoniu cultural pentru digitalizarea, 

distribuția, comunicarea publică sau 

punerea la dispoziție a operelor sau altor 

obiecte protejate aflate în afara circuitului 

comercial și prezente în colecția 

permanentă a instituției, o astfel de 

licență neexclusivă poate fi acordată sau 

se presupune că ea se aplică titularilor de 

drepturi din aceeași categorie cu cei vizați 

de licență care nu sunt reprezentați de 

organismul de gestiune colectivă, cu 

condiția ca: 

(a) organismul de gestiune colectivă 

să asigure, pe baza mandatelor din partea 

titularilor de drepturi, reprezentarea largă 

a titularilor de drepturi din categoria de 

opere sau alte obiecte protejate și a 

drepturilor care fac obiectul licenței; 

(b) tuturor titularilor de drepturi să li 

se garanteze tratamentul egal în ceea ce 

privește condițiile licenței; 

Utilizarea operelor aflate în afara 

circuitului comercial de către instituțiile de 

patrimoniu cultural 

1. Ținând seama de situația și de 

legislația lor, statele membre contribuie la 

instituirea unor regimuri simplificate ce 

prevăd accesul liber, în scopuri 

necomerciale, la opere ieșite din circuitul 

comercial care fac parte din colecții și 

sunt puse la dispoziție online de către 

instituții de patrimoniu cultural. 
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(c) toți titularii de drepturi să poată 

obiecta în orice moment față de 

încadrarea operelor lor sau a altor obiecte 

protejate în categoria operelor sau altor 

obiecte protejate aflate în afara circuitului 

comercial și să poată exclude aplicarea 

licenței în cazul operelor lor sau al altor 

obiecte protejate. 

2. Se consideră că o operă sau un alt 

obiect protejat se află în afara circuitului 

comercial atunci când întreaga operă sau 

întregul alt obiect protejat, în toate 

traducerile, versiunile și manifestările 

sale, nu este la dispoziția publicului prin 

canalele comerciale obișnuite și când nu 

se poate preconiza în mod rezonabil că va 

deveni disponibil. 

Statele membre, în consultare cu titularii 

de drepturi, cu organismele de gestiune 

colectivă și cu instituțiile de patrimoniu 

cultural, se asigură că cerințele utilizate 

pentru a stabili dacă pentru o operă și alt 

obiect protejat se poate acorda o licență în 

conformitate cu alineatul (1) nu depășesc 

ceea ce este necesar și rezonabil și nu 

exclud posibilitatea de a considera 

colecția în ansamblu ca aflată în afara 

circuitului comercial, atunci când este 

rezonabil să se presupună că toate operele 

sau alte obiecte protejate din cadrul 

colecției se află în afara circuitului 

comercial. 

3. Statele membre se asigură că se 

iau măsuri adecvate de publicitate cu 

privire la: 

(a) considerarea unor opere sau a 

altor obiecte protejate ca aflate în afara 

circuitului comercial; 

(b) licență, în special la aplicarea sa 

în cazul titularilor de drepturi 

nereprezentați; 

(c) posibilitatea titularilor de drepturi 

de a obiecta, menționată la alineatul (1) 

litera (c), 

inclusiv în cursul unei perioade de timp 
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rezonabile înainte ca operele sau alte 

obiecte protejate să fie digitalizate, 

distribuite, comunicate sau puse la 

dispoziția publicului. 

4. Statele membre se asigură că 

licențele menționate la alineatul (1) sunt 

solicitate de la un organism de gestiune 

colectivă care este reprezentativ pentru 

statul membru în care: 

(a) operele sau fonogramele au fost 

publicate pentru prima dată sau, în 

absența publicării, în care au fost difuzate 

pentru prima dată, cu excepția operelor 

cinematografice și audiovizuale; 

(b) producătorii lucrărilor își au 

sediul sau reședința obișnuită, în cazul 

operelor cinematografice și audiovizuale 

sau 

(c) în care este stabilită instituția de 

patrimoniu cultural, în cazul în care, 

după depunerea unor eforturi rezonabile, 

nu s-a putut determina statul membru sau 

țara terță prevăzută la literele (a) și (b). 

5. Alineatele (1), (2) și (3) nu se 

aplică operelor sau altor obiecte protejate 

ale resortisanților țărilor terțe, cu excepția 

cazului în care se aplică alineatul (4) 

literele (a) și (b). 
 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Amendamentul  122 

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 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Utilizările transfrontaliere 

1. Operele sau alte obiecte protejate 

care intră în domeniul de aplicare al unei 

licențe acordate în conformitate cu 

articolul 7 pot fi utilizate de către 

instituția de patrimoniu cultural în 

conformitate cu condițiile licenței în toate 

statele membre. 

2. Statele membre se asigură că 

informațiile care permit identificarea 

operelor sau a altor obiecte protejate care 

intră în domeniul de aplicare al unei 

licențe acordate în conformitate cu 

articolul 7 și informațiile privind 

posibilitatea titularilor de drepturi de a 

obiecta, menționată la articolul 7 

alineatul (1) litera (c), sunt publicate pe 

un portal online unic cu cel puțin șase 

luni înainte ca operele sau alte obiecte 

protejate să fie digitalizate, distribuite, 

comunicate sau puse la dispoziția 

publicului în alte state membre decât cel 

în care se acordă licența și rămân la 

dispoziția publicului pe toată durata de 

valabilitate a licenței. 

3. Portalul menționat la alineatul (2) 

este creat și administrat de Oficiul 

Uniunii Europene pentru Proprietate 

Intelectuală în conformitate cu 

Utilizările transfrontaliere 

1. Pentru a stimula libertatea de 

acces și partajarea de cunoștințe, se 

promovează și se aprofundează, pe baza 

cooperării dintre statele membre, 

utilizările transfrontaliere ale operelor sau 

ale altor obiecte protejate care intră în 

domeniul de aplicare al articolului 7. 
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Regulamentul (UE) nr. 386/2012. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Amendamentul  123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 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 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 11 

Protejarea publicațiilor de presă în cazul 

utilizărilor digitale 

1. Statele membre acordă editorilor 

de publicații de presă drepturile prevăzute 

la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (2) 

din Directiva 2001/29/CE pentru 

utilizarea digitală a publicațiilor lor de 

presă. 

2. Drepturile menționate la alineatul 

(1) lasă intacte și nu afectează în niciun 

fel drepturile de care beneficiază, în 

temeiul dreptului Uniunii, autorii și alți 

titulari de drepturi în ceea ce privește 

operele și alte obiecte protejate 

încorporate într-o publicație de presă. 

Aceste drepturi nu pot fi invocate 

împotriva respectivilor autori și alți 

titulari de drepturi și, în special, nu îi pot 

priva de dreptul de a-și exploata operele și 

alte obiecte protejate independent de 

publicația de presă în care sunt 

încorporate. 

3. În ceea ce privește drepturile 

menționate la alineatul (1), se aplică 

mutatis mutandis articolele 5-8 din 

Directiva 2001/29/CE și Directiva 

2012/28/UE. 

4. Drepturile menționate la alineatul 

eliminat 
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(1) expiră după 20 ani de la publicarea 

publicației de presă. Acest termen se 

calculează începând cu prima zi a lunii 

ianuarie a anului care urmează datei 

publicării. 
 

Or. pt 

Justificare 

Studiile realizate în unele state membre care au adoptat soluțiile prevăzute de către Comisie 

au rezultate contradictorii și, într-o anumită măsură, îngrijorătoare și contrare obiectivelor 

urmărite. Este nevoie de o reflecție aprofundată asupra soluțiilor posibile și, prin urmare, 

aceste chestiuni nu ar trebui abordate în cadrul prezentei directive. 

 

 


