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RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/153 

Amendamentul  153 

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 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Drepturile menționate la alineatul 

(1) nu se aplică unor simple hyperlinkuri 

însoțite de cuvinte izolate. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/154 

Amendamentul  154 

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 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Drepturile menționate la alineatul 

(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. 

4. Drepturile menționate la alineatul 

(1) expiră după cinci ani de la publicarea 

publicației de presă. Acest termen se 

calculează începând cu prima zi a lunii 

ianuarie a anului care urmează datei 

publicării. Dreptul menționat la alineatul 

(1) nu se aplică cu efect retroactiv. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/155 

Amendamentul  155 

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 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Statele membre se asigură că 

autorii primesc o parte echitabilă din 

veniturile suplimentare pe care le obțin 

editorii de presă în urma utilizării unei 

publicații de presă de către furnizorii de 

servicii ai societății informaționale. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/156 

Amendamentul  156 

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 13 – titlu 

 
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 care stochează cantități 

mari de opere și alte obiecte protejate 

încărcate de utilizatorii lor și oferă acces la 

acestea 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/157 

Amendamentul  157 

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 13 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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. Fără a aduce atingere articolului 3 

alineatele (1) și (2) din Directiva 

2001/29/CE, furnizorii de servicii de 

partajare a conținutului online 

îndeplinesc un act de comunicare către 

public. În consecință, ei încheie contracte 

de licență echitabile și adecvate cu 

titularii de drepturi. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/158 

Amendamentul  158 

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 13 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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. Contractele de licență încheiate de 

furnizorii de servicii de partajare de 

conținuturi online cu titularii de drepturi 

pentru actele de comunicare menționate 
la alineatul (1) includ răspunderea pentru 

operele încărcate de către utilizatorii 

acestor servicii de partajare de conținuturi 

online în conformitate cu termenii și 

condițiile prevăzute în contractul de 

licență, cu condiția ca acești utilizatorii să 

nu acționeze în scopuri comerciale. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/159 

Amendamentul  159 

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 13 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Dacă titularii de drepturi nu 

doresc să încheie contracte de licență, 

statele membre se asigură 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 duce 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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RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/160 

Amendamentul  160 

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 13 – alineatul 2 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii de partajare de 

conținuturi online menționați la alineatul 

(1) instituie mecanisme de reclamații și 

despăgubiri eficace și rapide care să fie la 

dispoziția utilizatorilor în cazul în care 

cooperarea menționată la alineatul (2a) 

duce la eliminarea nejustificată a 

conținuturilor lor. Orice reclamație 

depusă prin intermediul acestor 

mecanisme este tratată fără întârzieri 

nejustificate și face obiectul unei 

examinări din partea unei persoane. 

Titularii de drepturi își justifică în mod 

rezonabil deciziile pentru a 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 duce la 

identificarea utilizatorilor individuali, nici 

la prelucrarea datelor lor cu caracter 

personal. Statele membre se asigură, 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. 
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6.9.2018 A8-0245/161 

Amendamentul  161 

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 13 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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 tehnologice. 

3. Începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentei directive], Comisia și 

statele membre organizează dialoguri 

între părțile interesate cu scopul de a 

armoniza și a defini cele mai bune 

practici și de a formula orientări pentru a 

asigura funcționarea contractelor de 

licență, precum și orientări referitoare la 

cooperarea dintre furnizorii de servicii de 

partajare a conținutului online și titularii 

de drepturi pentru utilizarea operelor lor 

sau a altor materiale în sensul prezentei 

directive. Atunci când se definesc cele mai 
bune practici, se ține seama în special de 

drepturile fundamentale, de utilizarea 

excepțiilor și a limitărilor, precum și de 

garantarea faptului că sarcina pentru 

IMM-uri rămâne adecvată și că se evită 

blocarea automată a conținutului. 

Or. en 

 


