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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Utilizarea conținutului protejat de către 

furnizorii de servicii ale societății 

informaționale care stochează și cantități 

mari de opere și alte obiecte protejate 

încărcate de utilizatorii lor și oferă acces 

la acestea 

Utilizarea conținutului protejat de către 

furnizorii de servicii de partajare de 

conținuturi online 

1. În cooperare cu titularii de drepturi, 

furnizorii de servicii ale societății 

informaționale care stochează cantități 

mari de opere sau alte obiecte protejate 

încărcate de utilizatorii lor și oferă 

publicului acces la acestea iau măsuri 

pentru a asigura funcționarea acordurilor 

încheiate cu titularii de drepturi pentru 

utilizarea operelor lor sau a altor obiecte 

protejate sau pentru a împiedica punerea la 

dispoziție, prin intermediul serviciilor lor, a 

operelor sau a altor obiecte protejate 

identificate de către titularii de drepturi în 

cadrul cooperării cu furnizorii de servicii. 

Măsurile respective, cum ar fi utilizarea 

de tehnologii eficace de recunoaștere a 

conținutului, sunt adecvate și 

proporționale. Furnizorii de servicii 

prezintă titularilor de drepturi informații 

adecvate privind funcționarea și aplicarea 

măsurilor, precum și, dacă este cazul, 

rapoarte adecvate privind recunoașterea și 

utilizarea operelor și a altor obiecte 

protejate. 

1. În cooperare cu titularii de drepturi, 

furnizorii de servicii de partajare de 

conținuturi online care stochează cantități 

mari de opere sau alte obiecte protejate 

încărcate de utilizatorii lor și oferă 

publicului acces la acestea iau măsuri 

adecvate și proporționale pentru a asigura 

funcționarea contractelor de licență 

încheiate cu titularii de drepturi pentru 

utilizarea operelor lor sau a altor obiecte 

protejate sau pentru a împiedica punerea la 

dispoziție, prin intermediul serviciilor lor, a 

operelor sau a altor obiecte protejate 

identificate de către titularii de drepturi în 

cadrul cooperării cu furnizorii de servicii. 

Aceste măsuri adecvate și proporționale ar 

trebui să fie rezultatul unui acord la care 

s-a ajuns în urma unui proces amplu de 

dialog constructiv și transparent și a 

cooperării între furnizorii de servicii de 

conținut online, organizațiile din 

domeniul drepturilor utilizatorilor și 

organizațiile reprezentative ale autorilor, 

creatorilor și artiștilor interpreți sau 

executanți și ale altor titulari de drepturi 
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de autor din statele membre. Măsurile nu 

aduc atingere în niciun caz dreptului la 

creație culturală și dreptului de a se 

bucura de creațiile culturale și nici 

libertății de exprimare și nu constau într-

o supraveghere excesivă sau în cenzură 

digitală. Furnizorii de servicii prezintă 

titularilor de drepturi, autorilor, 

creatorilor, artiștilor interpreți sau 

executanți și utilizatorilor toate 
informațiile necesare privind funcționarea 

și aplicarea măsurilor, precum și rapoarte 

adecvate privind recunoașterea și utilizarea 

operelor și a altor obiecte protejate. 

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 

părțile interesate dispun de mecanisme de 

reclamații și despăgubiri în caz de litigiu cu 

privire la aplicarea măsurilor menționate la 

alineatul (1). 

 2a. Contractele de licență încheiate cu 

titularii de drepturi prevăd o remunerare 

echitabilă a autorilor, creatorilor și 

artiștilor interpreți sau executanți. Statele 

membre promovează dezvoltarea și 

aprofundarea măsurilor care protejează 

părțile mai slabe - autori, creatori, artiști 

interpreți sau executanți și utilizatori - și 

care asigură răspunderea efectivă a 

beneficiarilor materiali pentru însușirea 

ilegală a valorii adăugate rezultate din 

distribuirea și încărcarea pe internet a 

conținutului protejat de drepturi de autor 

și drepturi conexe. 

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 
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tehnologice. 

Or. pt 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Dreptul autorilor, creatorilor și artiștilor 

interpreți sau executanți la o remunerare 

echitabilă 

 1. Autorii, creatorii și artiștii 

interpreți sau executanți au dreptul la o 

remunerare echitabilă pentru munca lor 

ca urmare a contractelor încheiate în 

temeiul prezentului articol. Acest obiectiv 

poate fi realizat în fiecare sector printr-o 

combinație de acorduri, inclusiv prin 

contracte colective de muncă. 

 2. Remunerarea echitabilă nu trebuie 

să fie o povară pentru utilizatori sau să se 

realizeze în detrimentul acestora.  

 3. Remunerarea echitabilă a 

autorilor, creatorilor și artiștilor interpreți 

sau executanți poate fi rezultatul 

măsurilor luate de statele membre pentru 

a asigura răspunderea beneficiarilor 

materiali pentru însușirea ilegală a valorii 

adăugate rezultate din distribuirea și 

încărcarea pe internet a conținutului 

protejat de drepturi de autor și drepturi 

conexe. 

Or. pt 

 

 


