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6.9.2018 A8-0245/170 

Amendamentul  170 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Rapidele evoluții tehnologice 

continuă să transforme modul în care sunt 

create, produse, distribuite și exploatate 

operele și alte obiecte protejate. Continuă 

să apară noi modele de afaceri și noi actori. 

Obiectivele și principiile stabilite în cadrul 

juridic al Uniunii privind drepturile de 

autor sunt în continuare valabile. Cu toate 

acestea, atât pentru titularii de drepturi, cât 

și pentru utilizatori continuă să existe 

insecuritate juridică în ceea ce privește 

anumite utilizări, printre care și utilizările 

transfrontaliere, ale operelor și ale altor 

obiecte protejate în mediul digital. După 

cum s-a enunțat în Comunicarea Comisiei 

intitulată „Către un cadru modern, mai 

european privind drepturile de autor”26, 

este necesar ca actualul cadru al UE 

privind drepturile de autor să fie adaptat și 

completat în anumite domenii. Prezenta 

directivă conține norme pentru adaptarea 

anumitor excepții și limitări la mediul 

digital și la cel transfrontalier, precum și 

măsuri pentru facilitarea anumitor practici 

de acordare a licențelor în ceea ce privește 

difuzarea operelor aflate în afara circuitului 

comercial și disponibilitatea online a 

operelor audiovizuale pe platforme de 

video la cerere, în scopul asigurării unui 

acces mai larg la conținut. În vederea 

asigurării unei piețe performante a 

drepturilor de autor, ar trebui să existe 

(3) Rapidele evoluții tehnologice 

continuă să transforme modul în care sunt 

create, produse, distribuite și exploatate 

operele și alte obiecte protejate. Continuă 

să apară noi modele de afaceri și noi actori. 

Obiectivele și principiile stabilite în cadrul 

juridic al Uniunii privind drepturile de 

autor sunt în continuare valabile. Cu toate 

acestea, atât pentru titularii de drepturi, cât 

și pentru utilizatori continuă să existe 

insecuritate juridică în ceea ce privește 

anumite utilizări, printre care și utilizările 

transfrontaliere, ale operelor și ale altor 

obiecte protejate în mediul digital. După 

cum s-a enunțat în Comunicarea Comisiei 

intitulată „Către un cadru modern, mai 

european privind drepturile de autor”26, 

este necesar ca actualul cadru al UE 

privind drepturile de autor să fie adaptat și 

completat în anumite domenii. Prezenta 

directivă conține norme pentru adaptarea 

anumitor excepții și limitări la mediul 

digital și la cel transfrontalier, precum și 

măsuri pentru facilitarea anumitor practici 

de acordare a licențelor în ceea ce privește 

difuzarea operelor aflate în afara circuitului 

comercial și disponibilitatea online a 

operelor audiovizuale pe platforme de 

video la cerere, în scopul asigurării unui 

acces mai larg la conținut. În vederea 

asigurării unei piețe performante a 

drepturilor de autor, ar trebui să existe 
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norme pentru drepturile în cazul 

publicațiilor, pentru utilizarea operelor și 

a altor obiecte protejate de către furnizorii 

de servicii online de stocare și permitere a 

accesării conținutului încărcat de 

utilizatori și pentru transparența 

contractelor autorilor și ale artiștilor 

interpreți sau executanți. 

norme pentru transparența contractelor 

autorilor și ale artiștilor interpreți sau 

executanți. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015)0626. 

Or. en 
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Amendamentul  171 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 21 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) Pentru a le permite cetățenilor și 

consumatorilor să beneficieze pe deplin de 

posibilitățile oferite de noile tehnologii, 

împrumutul public de opere literare, 

inclusiv împrumutul electronic, ar trebui 

să fie permis în cadrul pieței interne. 

Noțiunea de împrumut, în sensul 

articolului 1 alineatul (1), al articolului 2 

alineatul (1) litera (b) și al articolului 6 

alineatul (1) din Directiva 2006/115/CE, 

include nu doar împrumutul de cărți 

fizice, ci și al unui exemplar digital al 

acestora. În cazul în care statele membre 

aplică derogarea prevăzută la articolul 6 

din Directiva 2006/115/CE, bibliotecile ar 

trebui să poată să achiziționeze orice carte 

fizică de pe piață. Odată achiziționată, 

acestea o pot împrumuta fără restricții 

legate de condițiile contractuale sau alte 

măsuri de protecție care împiedică 

exercitarea excepțiilor și a limitărilor 

aferente drepturilor de autor. Aceste 

dispoziții ar trebui să se aplice și cărților 

electronice. În vederea realizării 

securității juridice și a armonizării în 

cadrul pieței interne, statele membre ar 

trebui să se asigure că derogarea de la 

dreptul exclusiv de împrumut public, 

prevăzută la articolul 6 din Directiva 

2006/115/CE, devine obligatorie. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/172 

Amendamentul  172 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 28 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28a) Pentru a susține obiectivul public 

general de a spori accesul la conținut 

creativ, informații și cunoștințe, precum și 

de a favoriza difuzarea acestora și de a 

asigura securitatea juridică în cadrul 

pieței interne, ar trebui introdusă o 

definiție a domeniului public. De 

asemenea, ar trebui subliniat faptul că 

obiectivul final al celor mai mulți autori, 

artiști interpreți sau executanți și creatori 

este, în primul rând, dezvoltarea umană și 

societală și prosperitatea, mai degrabă 

decât eventualul câștig economic. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/173 

Amendamentul  173 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 28 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28b) Este extrem de important să se 

clarifice faptul că, odată ce o operă sau 

un alt obiect se află în domeniul public, 

orice reproducere fidelă, analogică sau 

digitală, a operei respective sau a 

obiectului respectiv, care nu constituie o 

operă nouă sau transformatoare sau un 

obiect nou sau transformator, ar trebui să 

rămână în domeniul public. Domeniul 

public ar trebui să includă opere sau alte 

obiecte protejate ale căror drepturi de 

autor au expirat sau nu au existat 

niciodată sau la care s-a renunțat în mod 

voluntar de titularii de drepturi. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/174 

Amendamentul  174 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 28 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28c) Atunci când drepturile de autor 

asupra unei opere sau a unui alt obiect 

protejat expiră, ar putea fi extrem de 

dificil să se stabilească dacă o astfel de 

operă sau un astfel de obiect protejat a 

trecut în domeniul public. Operele sau 

alte obiecte protejate incluse în domeniul 

public nu ar putea fi identificate 

niciodată, împiedicând astfel accesul la 

conținut, la informații și la cunoștințe. 

Statele membre ar trebui să permită 

autorilor, artiștilor interpreți sau 

executanți și producătorilor care nu 

intenționează să își protejeze operele sau 

alte obiecte prin drepturi de autor, să le 

ofere, în totalitate sau parțial, domeniului 

public. Într-adevăr, ar trebui să se 

recunoască faptul că scopul final al celor 

mai mulți dintre autori, artiști interpreți 

sau executanți și creatori este, în primul 

rând, dezvoltarea umană și societală și 

prosperitatea, mai degrabă decât 

eventualul câștig economic. În acest sens, 

statele membre ar trebui să încurajeze 

utilizarea de licențe echivalente 

corespunzătoare domeniului public (de 

exemplu, de tip „creative commons”). 

Acest lucru ar ajuta autorii, artiștii 

interpreți sau executanți și producătorii să 

clarifice pentru potențialii reutilizatori 

faptul că opera se află în domeniul public, 

contribuind astfel difuzarea conținutului, 
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a informațiilor și a cunoștințelor. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/175 

Amendamentul  175 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

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. 

eliminat 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Amendamentul  176 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

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. 

eliminat 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Amendamentul  177 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

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. 

eliminat 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Amendamentul  178 

Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

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. 

eliminat 

Or. en 

 


