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6.9.2018 A8-0245/146 

Amendamentul  146 

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 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a asigura funcționarea unui 

contract de licență, 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 ar trebui să ia 

măsuri corespunzătoare și proporționale 

pentru a asigura protecția operelor sau a 

altor obiecte protejate, de exemplu prin 

utilizarea unor tehnologii eficace. Această 

obligație ar trebui să se aplice și atunci 

când furnizorii de servicii ale societății 

informaționale îndeplinesc condițiile 

pentru exonerarea de răspundere 

prevăzută la articolul 14 din Directiva 

2000/31/CE. 

eliminat 

Or. en 



 

AM\1162337RO.docx  PE624.050v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/147 

Amendamentul  147 

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 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. 

(39) Dacă titularii de drepturi nu 

doresc să încheie acorduri de licență, 

statele membre ar trebui să se asigure că 

furnizorii de servicii de partajare a 

conținutului online și titularii de drepturi 

cooperează cu bună-credință pentru a 

garanta că, în cadrul serviciilor lor, nu 

sunt disponibile opere sau alte obiecte 

protejate neautorizate. Cooperarea între 

furnizorii de servicii de conținut online și 

titularii de drepturi nu ar trebui să 

conducă la indisponibilitatea operelor sau 

a altor obiecte protejate care nu încalcă 

drepturile de autor, inclusiv a celor care 

fac obiectul unei excepții sau al unei 

limitări a drepturilor de autor. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/148 

Amendamentul  148 

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 39 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (39a) Statele membre ar trebui să se 

asigure că furnizorii de servicii de 

partajare a conținutului online menționați 

la alineatul (1) instituie mecanisme de 

reclamații și despăgubiri eficace și rapide 

de care să dispună utilizatorii în cazul în 

care cooperarea menționată la alineatul 

(2a) duce la eliminarea nejustificată a 

conținuturilor lor. Orice reclamație 

depusă prin intermediul acestor 

mecanisme ar trebui să fie tratată fără 

întârzieri nejustificate. Titularii de 

drepturi ar trebui să își justifice în mod 

rezonabil deciziile pentru a se evita 

cazurile de respingere arbitrară a 

reclamațiilor. În plus, în conformitate cu 

Directiva 95/46/CE, Directiva 200/58/CE 

și Regulamentul general privind protecția 

datelor, cooperarea nu ar trebui să 

conducă la identificarea utilizatorilor 

individuali, nici la prelucrarea datelor lor 

cu caracter personal. Statele membre ar 

trebui să se asigure, de asemenea, că 

utilizatorii se pot adresa unui organism 

independent pentru soluționarea litigiilor, 

precum și unei instanțe sau altei autorități 

judiciare competente pentru a beneficia 

de utilizarea unei excepții sau limitări în 

ceea ce privește dispozițiile referitoare la 

drepturile de autor. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/149 

Amendamentul  149 

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 39 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (39b) În cel mai scurt timp posibil după 

intrarea în vigoare a prezentei directive, 

Comisia și statele membre ar trebui să 

organizeze dialoguri între părțile 

interesate în vederea armonizării și a 

definirii celor mai bune practici. Acestea 

ar trebui să emită orientări pentru a 

asigura funcționarea acordurilor de 

licență și privind cooperarea dintre 

furnizorii de servicii de partajare a 

conținutului online și titularii de drepturi 

pentru utilizarea operelor lor sau a altor 

obiecte în sensul prezentei directive. La 

definirea celor mai bune practici ar trebui 

să se țină seama în special de drepturile 

fundamentale, de utilizarea excepțiilor și 

a limitărilor. Ar trebui, de asemenea, să se 

pună un accent deosebit pe garantarea 

faptului că sarcina impusă IMM-urilor 

rămâne adecvată și că se evită blocarea 

automată a conținutului. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/150 

Amendamentul  150 

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 

Articolul 2 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) „furnizor al unui serviciu de 

partajare de conținuturi online” 

înseamnă un furnizor al unui serviciu al 

societății informaționale, unul dintre 

scopurile principale ale acestuia fiind cel 

de a stoca și a oferi publicului acces la o 

cantitate semnificativă de opere protejate 

prin drepturi de autor sau la alte obiecte 

protejate încărcate de către utilizatorii săi, 

operațiuni pe care serviciul respectiv le 

optimizează și promovează în scop 

lucrativ. Microîntreprinderile și 

întreprinderile mici în sensul Titlului I 

din anexa la Recomandarea Comisiei 

2003/361/CE, și serviciile care nu au un 

caracter comercial, cum ar fi 

enciclopediile online, și furnizorii de 

servicii online în cazul cărora 

conținuturile sunt încărcate cu autorizația 

tuturor titularilor de drepturi vizați, cum 

ar fi arhivele educaționale sau științifice, 

nu intră sub incidența dispozițiilor 

aplicabile furnizorilor de servicii de 

partajare de conținuturi online în sensul 

prezentei directive. Furnizorii de servicii 

de tip 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/considerate a fi 
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furnizori de servicii de partajare de 

conținuturi online în sensul prezentei 

directive; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/151 

Amendamentul  151 

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 

Articolul 11 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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. 

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, astfel încât aceștia 

să obțină o remunerație echitabilă și 

proporțională pentru utilizarea digitală a 

publicațiilor lor de presă de către 

furnizorii de servicii ai societății 

informaționale. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/152 

Amendamentul  152 

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 

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Drepturile menționate la alineatul 

(1) nu împiedică utilizarea legitimă, 

privată și necomercială a publicațiilor de 

presă de către utilizatorii individuali. 

Or. en 

 


