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6.9.2018 A8-0245/179 

Amendamentul  179 

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 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. 

eliminat 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/180 

Amendamentul  180 

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 36 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Editorii, inclusiv cei de publicații 

de presă, cărți sau publicații științifice, 

recurg adesea la transferul drepturilor 

autorilor pe baza unor acorduri 

contractuale sau a unor dispoziții legale. 

În acest context, editorii realizează o 

investiție în vederea exploatării operelor 

cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 

cazuri, pot fi privați de venituri atunci 

când aceste opere sunt utilizate în temeiul 

excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 

pentru copierea privată și reprografie. 

Într-o serie de state membre, compensația 

pentru utilizările care fac obiectul 

excepțiilor respective este împărțită între 

autori și editori. Pentru a ține seama de 

această situație și a îmbunătăți securitatea 

juridică pentru toate părțile interesate, 

statele membre ar trebui să aibă 

posibilitatea de a stabili că, atunci când 

autorul și-a transferat drepturile sau a 

acordat o licență unui editor ori a 

contribuit în alt mod cu operele sale la o 

publicație și când sunt instituite sisteme 

pentru a compensa prejudiciul cauzat de o 

excepție sau o limitare, editorii au dreptul 

să pretindă o parte dintr-o astfel de 

compensație, iar sarcina editorului de a-și 

susține pretenția nu ar trebui să 

depășească cerințele prevăzute în cadrul 

sistemului existent. 

eliminat 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Amendamentul  181 

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 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. 

eliminat 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Amendamentul  182 

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 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. 

eliminat 

_________________  

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 A8-0245/183 

Amendamentul  183 

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 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 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Amendamentul  184 

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 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 
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6.9.2018 A8-0245/185 

Amendamentul  185 

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 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. 

eliminat 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Amendamentul  186 

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 

Articolul 2 – punctul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) „domeniu public” înseamnă 

situația în care se află o operă sau alt 

obiect protejat dacă drepturile de autor și 

celelalte drepturi conexe aferente: 

 (a) au expirat, sau 

 (b) nu au existat niciodată, sau 

 (c) au fost cedate voluntar de titularii de 

drepturi. 

Or. en 

 


