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5.9.2018 A8-0245/162 

Amendamentul  162 

Jean-Marie Cavada 

în numele Grupului ALDE 

 

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 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 5a 

 Utilizarea extraselor din opere și alte 

obiecte protejate, cuprinse în conținutul 

încărcat sau pus la dispoziție de utilizatori 

 (1)  Statele membre prevăd o excepție 

de la drepturile prevăzute la articolele 2 și 

3 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 

litera (a) și la articolul 7 alineatul (1) din 

Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul 

(1) litera (a) din Directiva 2009/24/CE și 

la articolul 11 din prezenta directivă 

pentru a permite utilizarea de extrase din 

opere și alte obiecte preexistente, cuprinse 

în conținutul încărcat sau pus la 

dispoziție de utilizatori, dacă nu este 

utilizat în scopul desfășurării activității 

profesionale, în scopuri precum critica, 

recenzia, ilustrarea, caricatura, 

parodierea sau pastișele, cu condiția ca 

respectivele extrase: 

 (a)  să se refere la opere și la alte 

obiecte protejate care au fost deja puse la 

dispoziția publicului în mod legal; 

 (b)  să fie însoțite de indicarea sursei, 

inclusiv a numelui autorului, cu excepția 

cazurilor în care acest lucru se dovedește 

a fi imposibil; și 

 (c)  să fie utilizate în conformitate cu 

practicile corecte și într-un mod care să 
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nu depășească scopul specific pentru care 

sunt utilizate. 

 (2)  Orice dispoziție contractuală care 

nu respectă excepția prevăzută la 

prezentul articol este inaplicabilă. 

 (3)  Furnizorii de servicii de partajare 

de conținuturi online nu pot invoca în 

beneficiul lor excepția prevăzută la 

alineatul (1) din prezentul articol, pentru 

a limita răspunderea lor sau întinderea 

obligațiilor care le revin în temeiul 

acordurilor încheiate cu titularii de 

drepturi în conformitate cu articolul 13 

din prezenta directivă. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/163 

Amendamentul  163 

Jean-Marie Cavada 

în numele Grupului ALDE 

 

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 Articolul 11 

Protejarea publicațiilor de presă în cazul 

utilizărilor digitale 

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. 

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. 

 Aceste drepturi nu se aplică utilizării de 

părți nesemnificative ale unei publicații 

de presă, inclusiv cuvinte individuale sau 

extrase foarte scurte. 

 De asemenea, protecția nu se extinde și la 

informațiile factuale. 

 1a.  Drepturile menționate la alineatul 

(1) nu împiedică utilizarea legitimă, 

privată și necomercială a publicațiilor de 

presă de către utilizatorii individuali.  

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 

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 
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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. 

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.  

 2a.  Drepturile menționate la alineatul 

(1) nu privesc doar simple hyperlinkuri 

care sunt însoțite de cuvinte individuale 

sau de extrase foarte scurte din texte. 

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. 

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 

(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 5 ani de la publicarea 

publicației de presă. Acest termen se 

calculează începând cu prima zi a lunii 

ianuarie a anului care urmează datei 

publicării. 

 Drepturile menționate la alineatul (1) nu 

se aplică cu efect retroactiv.  

 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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5.9.2018 A8-0245/164 

Amendamentul  164 

Jean-Marie Cavada 

în numele Grupului ALDE 

 

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 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (5a) În unele state membre, 

reproducerile și utilizările operelor de 

arhitectură sau de sculptură, amplasate în 

mod permanent în locuri publice, necesită 

autorizarea prealabilă a autorilor, a 

titularilor de drepturi sau a societăților de 

gestiune colectivă. În alte state membre, o 

excepție de la drepturile prevăzute la 

articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE 

a fost acordată pentru reproduceri sau 

alte utilizări ale unor astfel de opere, în 

scopuri comerciale sau necomerciale. 

Având în vedere situația juridică 

fragmentată din cadrul Uniunii în ceea ce 

privește așa-numita „libertatea 

panoramei”, o mai bună armonizare ar fi 

benefică pentru stimularea inovării și a 

schimbului de bunuri culturale în 

întreaga Europă.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Amendamentul  165 

Jean-Marie Cavada 

în numele Grupului ALDE 

 

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 5 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 5b 

 1.  Statele membre prevăd o excepție 

sau o limitare a drepturilor prevăzute la 

articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE 

și la articolul 5 litera (a) și la articolul 7 

alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, 

permițând reproducerea și utilizarea 

operelor, cum ar fi lucrările de 

arhitectură sau sculptură din locuri 

publice și create de persoane private, cu 

excepția oricărei utilizări legate de un 

scop comercial. 

 2.  Orice dispoziție contractuală care 

nu respectă excepția prevăzută la 

prezentul articol este inaplicabilă. 

Or. en 

 

 


