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6.9.2018 A8-0245/137 

Amendamentul  137 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

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 buna funcționare a 

unei societăți democratice. Dezechilibrul 

din ce în ce mai mare dintre platformele 

puternice și editorii de presă, care pot fi și 

agenții de presă, a condus deja la o 

regresie remarcabilă a peisajului mediatic 

la nivel regional. În contextul tranziției de 

la presa tipărită la cea digitală, editorii de 

publicații de presă  și agențiile 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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/138 

Amendamentul  138 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

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 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Contribuția organizatorică și 

financiară a editorilor la producerea 

publicațiilor de presă trebuie să fie 

recunoscută și încurajată în continuare 

pentru a asigura viabilitatea sectorului 

editorial. Prin urmare, este necesar să se 

prevadă, la nivelul Uniunii, o protecție 

juridică armonizată pentru publicațiile de 

presă în cazul utilizărilor digitale. Această 

protecție ar trebui să fie asigurată în mod 

efectiv prin introducerea, în dreptul 

Uniunii, a unor drepturi conexe dreptului 

de autor pentru reproducerea și punerea la 

dispoziția publicului a publicațiilor de 

presă în cazul utilizărilor digitale. 

(32) Contribuția organizatorică și 

financiară a editorilor la producerea 

publicațiilor de presă trebuie să fie 

recunoscută și încurajată în continuare 

pentru a asigura viabilitatea sectorului 

editorial și a garanta astfel 

disponibilitatea unor informații fiabile. 

Prin urmare, este necesar ca statele 

membre să prevadă, la nivelul Uniunii, o 

protecție juridică pentru publicațiile de 

presă din Uniune în cazul utilizărilor 

digitale. Această protecție ar trebui să fie 

asigurată în mod efectiv prin introducerea, 

în dreptul Uniunii, a unor drepturi conexe 

dreptului de autor pentru reproducerea și 

punerea la dispoziția publicului a 

publicațiilor de presă în cazul utilizărilor 

digitale, pentru a se obține o remunerare 

echitabilă și proporțională pentru astfel 

de utilizări. Utilizările private ar trebui să 

fie excluse din această trimitere. În plus, 

enumerarea într-un motor de căutare nu 

ar trebui să fie considerată o remunerație 

echitabilă și proporțională. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/139 

Amendamentul  139 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

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 33 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) În sensul prezentei directive, este 

necesar ca noțiunea de publicație de presă 

să fie definită în așa fel încât să cuprindă 

numai publicațiile jurnalistice publicate 

periodic sau actualizate regulat, de către un 

furnizor de servicii, în orice formă de 

media, în scop de informare sau de 

divertisment. Printre astfel de publicații s-

ar număra, de exemplu, cotidienele, 

revistele săptămânale sau lunare de interes 

general sau de specialitate și site-urile de 

știri. Publicațiile periodice care sunt 

publicate în scop științific sau academic, 

cum ar fi revistele științifice, nu ar trebui să 

intre în domeniul de aplicare al protecției 

acordate publicațiilor de presă în temeiul 

prezentei directive. Protecția nu se aplică 

actelor de introducere de hyperlinkuri, 

deoarece aceste acte nu constituie o 

comunicare publică. 

(33) În sensul prezentei directive, este 

necesar ca noțiunea de publicație de presă 

să fie definită în așa fel încât să cuprindă 

numai publicațiile jurnalistice publicate 

periodic sau actualizate regulat, de către un 

furnizor de servicii, în orice formă de 

media, în scop de informare sau de 

divertisment. Printre astfel de publicații s-

ar număra, de exemplu, cotidienele, 

revistele săptămânale sau lunare de interes 

general sau de specialitate și site-urile de 

știri. Publicațiile periodice care sunt 

publicate în scop științific sau academic, 

cum ar fi revistele științifice, nu ar trebui să 

intre în domeniul de aplicare al protecției 

acordate publicațiilor de presă în temeiul 

prezentei directive. Protecția nu se aplică 

actelor de introducere de hyperlinkuri. 

Protecția nu se aplică nici informațiilor 

factuale care sunt prezentate în articolele 

de presă dintr-o publicație de presă și, 

prin urmare, nu va împiedica pe nimeni să 

prezinte astfel de informații factuale. 

Or. en 
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Amendamentul  140 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

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 34 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) Drepturile acordate editorilor de 

publicații de presă în temeiul prezentei 

directive ar trebui să aibă același domeniu 

de aplicare ca și drepturile de reproducere 

și de punere la dispoziția publicului 

prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în 

măsura în care sunt vizate utilizările 

digitale. De asemenea, acestea ar trebui să 

fie reglementate de aceleași dispoziții 

referitoare la excepții și limitări precum 

cele aplicabile drepturilor prevăzute în 

Directiva 2001/29/CE, inclusiv excepția 

referitoare la utilizarea de citate în scopuri 

cum sunt cel al criticii sau al recenziei, 

prevăzută la articolul 5 alineatul (3) litera 

(d) din directiva menționată. 

(34) Drepturile acordate editorilor de 

publicații de presă în temeiul prezentei 

directive ar trebui să aibă același domeniu 

de aplicare ca și drepturile de reproducere 

și de punere la dispoziția publicului 

prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în 

măsura în care sunt vizate utilizările 

digitale. Statele membre ar trebui să poată 

aplica acestor drepturi aceleași dispoziții 

referitoare la excepții și limitări precum 

cele aplicabile drepturilor prevăzute în 

Directiva 2001/29/CE, inclusiv excepția 

referitoare la utilizarea de citate în scopuri 

cum sunt cel al criticii sau al recenziei, 

prevăzută la articolul 5 alineatul (3) litera 

(d) din directiva menționată. 

Or. en 
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Amendamentul  141 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

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 35 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Protecția acordată editorilor de 

publicații de presă în temeiul prezentei 

directive nu ar trebui să aducă atingere 

drepturilor autorilor și ale altor titulari de 

drepturi asupra operelor și a altor obiecte 

protejate încorporate în acestea, inclusiv în 

ceea ce privește măsura în care autorii și 

alți titulari de drepturi își pot exploata 

operele sau alte obiecte protejate 

independent de publicația de presă în care 

acestea sunt încorporate. Prin urmare, 

editorii de publicații de presă nu ar trebui 

să poată invoca protecția care le este 

acordată împotriva autorilor și a altor 

titulari de drepturi. Aceasta nu aduce 

atingere angajamentelor contractuale 

încheiate între editorii de publicații de 

presă, pe de o parte, și autori și alți titulari 

de drepturi, pe de altă parte. 

(35) Protecția acordată editorilor de 

publicații de presă în temeiul prezentei 

directive nu ar trebui să aducă atingere 

drepturilor autorilor și ale altor titulari de 

drepturi asupra operelor și a altor obiecte 

protejate încorporate în acestea, inclusiv în 

ceea ce privește măsura în care autorii și 

alți titulari de drepturi își pot exploata 

operele sau alte obiecte protejate 

independent de publicația de presă în care 

acestea sunt încorporate. Prin urmare, 

editorii de publicații de presă nu ar trebui 

să poată invoca protecția care le este 

acordată împotriva autorilor și a altor 

titulari de drepturi. Autorii a căror operă 

este încorporată într-o publicație de presă 

au dreptul la un procent corespunzător 

din veniturile suplimentare noi primite de 
editorii de presă pentru utilizarea 

secundară a publicațiilor lor de presă de 

către furnizorii de servicii ale societății 

informaționale în ceea ce privește 

drepturile prevăzute la articolul 11 

alineatul (1). 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/142 

Amendamentul  142 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

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 37 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) În ultimii ani, funcționarea pieței 

conținuturilor online a devenit din ce în ce 

mai complexă. Serviciile online care oferă 

acces la conținuturi protejate prin drept de 

autor care sunt încărcate de către 

utilizatorii lor fără implicarea titularilor 

drepturilor s-au înmulțit și au devenit 

principalele surse de acces la conținuturile 

online. Această situație afectează 

posibilitățile titularilor de drepturi de a 

stabili dacă și în ce condiții opera lor și alte 

obiecte protejate sunt utilizate, precum și 

posibilitățile lor de a obține o remunerație 

adecvată pentru utilizarea respectivă. 

(37) În ultimii ani, funcționarea pieței 

conținuturilor online a devenit din ce în ce 

mai complexă. Serviciile online care oferă 

acces la conținuturi protejate prin drept de 

autor care sunt încărcate de către 

utilizatorii lor fără implicarea titularilor 

drepturilor s-au înmulțit și au devenit 

principalele surse de acces la conținuturile 

online protejate prin drepturi de autor. 

Serviciile online reprezintă mijloace de a 

oferi un acces mai larg la operele 

culturale și creative și oferă oportunități 

deosebite pentru industriile culturale și 

creative de a dezvolta noi modele de 

afaceri. Cu toate acestea, deși oferă 

diversitate și un acces facil la conținut, 

serviciile online generează și provocări 

atunci când conținut protejat prin 

drepturi de autor este încărcat fără 

autorizație prealabilă din partea 

titularilor drepturilor. Această situație 

afectează posibilitățile titularilor de 

drepturi de a stabili dacă și în ce condiții 

opera lor și alte obiecte protejate sunt 

utilizate, precum și posibilitățile lor de a 

obține o remunerație adecvată. 

Or. en 
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Amendamentul  143 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

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 37 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (37a) Anumite servicii ale societății 

informaționale sunt concepute pentru a 

oferi publicului, în cadrul utilizării lor 

normale, acces la conținut protejat prin 

drepturi de autor sau la alte obiecte 

protejate încărcate de către utilizatorii lor. 

Definiția unui furnizor de servicii de 

partajare de conținuturi online, în temeiul 

prezentei directive, acoperă furnizorii de 

servicii ale societății informaționale care 

au printre scopurile lor principale să 

stocheze volume semnificative de conținut 

protejat prin drepturi de autor 

încărcat/pus la dispoziție de utilizatorii 

săi, să ofere acces publicului la acesta sau 

să îl transmită prin streaming, și care 

optimizează conținutul și promovează, în 

scopul de a obține profit, inclusiv, printre 

altele, prin afișare, marcare, conservare, 

secvenționare, operele sau alte obiecte 

protejate încărcate, indiferent de 

mijloacele utilizate pentru acestea, și prin 

urmare acționează într-un mod activ. Prin 

urmare, aceștia nu pot beneficia de 

exonerarea de răspundere prevăzută la 

articolul 14 din Directiva 2000/31/CE. 

Definiția furnizorilor de servicii de 

partajare de conținuturi online, în temeiul 

prezentei directive, nu include 

microîntreprinderile și întreprinderile 

mici și mijlocii în sensul titlului I din 

anexa la Recomandarea Comisiei 
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2003/361/CE și furnizorii de servicii care 

acționează în scop necomercial, cum ar fi 

enciclopediile online și furnizorii de 

servicii online în cazul cărora conținutul 

este încărcat cu autorizație din partea 

tuturor titularilor de drepturi în cauză, 

cum ar fi arhivele științifice sau 

educative. Furnizorii de servicii cloud 

pentru uz individual care nu oferă acces 

direct publicului, platformele care 

dezvoltă programe informatice cu sursă 

deschisă și piețele online a căror activitate 

principală este vânzarea online cu 

amănuntul de bunuri fizice nu ar trebui 

să fie considerați furnizori de servicii de 

partajare de conținuturi online în sensul 

prezentei directive. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/144 

Amendamentul  144 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

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 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care furnizorii de servicii ale 

societății informaționale stochează opere 

sau alte obiecte protejate prin drept de 

autor încărcate de utilizatorii lor și oferă 

publicului acces la acestea, depășind 

astfel simpla furnizare a instalațiilor fizice 
și realizând un act de comunicare publică, 

aceștia au obligația de a încheia contracte 

de licență cu titularii de drepturi, cu 

excepția cazului în care îndeplinesc 

condițiile pentru exonerarea de 

răspundere prevăzută la articolul 14 din 

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului34. 

Furnizorii de servicii de partajare de 

conținuturi online realizează un act de 

comunicare către public și, prin urmare, 

sunt responsabili pentru conținutul lor și 

ar trebui, deci, să încheie contracte de 

licență echitabile și corespunzătoare cu 

titularii de drepturi. În cazurile în care 

sunt încheiate contracte de licență, 
acestea ar trebui, de asemenea, să 

acopere, în aceeași măsură și cu aceeași 

sferă de aplicare, răspunderea 

utilizatorilor, atunci când aceștia 

acționează în scop necomercial. În 

conformitate cu articolul 11 alineatul 

(2a), responsabilitatea furnizorilor de 

servicii de partajare de conținuturi online, 

în temeiul articolul 13, nu se extinde la 

actele de introducere de hyperlinkuri în 

ceea ce privește publicațiile de presă. 

Dialogul între părțile interesate este 

esențial în lumea digitală. Acestea ar 

trebui să definească cele mai bune 

practici pentru a asigura funcționarea 

contractelor de licență și cooperarea 

dintre furnizorii de servicii de partajare de 

conținuturi online și titularii de drepturi. 

Aceste bune practici ar trebui să țină 

seama de amploarea conținutului care 

aduce atingere drepturilor de autor în 

cadrul serviciului. 

_________________  
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34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 

2000 privind anumite aspecte juridice ale 

serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața 

internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1–16). 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/145 

Amendamentul  145 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

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 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește articolul 14, este 

necesar să se verifice dacă furnizorul de 

servicii joacă un rol activ, cum ar fi prin 

optimizarea prezentării operelor sau a 

altor obiecte protejate încărcate ori prin 

promovarea acestora, indiferent de natura 

mijloacelor utilizate în acest scop. 

eliminat 

Or. en 

 


