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6.9.2018 A8-0245/194 

Amendamentul  194 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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) Trebuie să se recunoască interesul 

publicului de a participa la viața publică 

fără restricții necuvenite datorate unor 

drepturi exclusive, pe baza unei excepții 

privind utilizarea reprezentărilor 

clădirilor și a structurilor permanente. 

Fotografii profesioniști și alți autori și 

persoane îndreptățite, consumatorii, 

utilizatorii instituționali și furnizorii de 

servicii folosesc în mare măsură 

reprezentări ale operelor publice pe baza 

excepțiilor naționale stabilite pentru 

„libertatea de panoramă” și ar trebui să 

se bucure de securitate juridică în caz de 

utilizare transfrontalieră. 
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6.9.2018 A8-0245/195 

Amendamentul  195 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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. 

(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. Trebuie 

asigurată, așadar, viabilitatea sectorului 

editorial. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/196 

Amendamentul  196 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (31a) În contextul tranziției de la presa 

tipărită la cea digitală, editorii de 

publicații de presă se confruntă cu 

probleme legate de autorizarea accesării 

online a publicațiilor lor și recuperarea 

investițiilor. Publicațiile de presă conțin 

mai ales materiale literare, dar includ din 

ce în ce mai mult alte tipuri de materiale 

și subiecte, în special fotografii și 

materiale video. Din cauza numărului 

mare de autori și alți titulari de drepturi 

implicați în crearea unei publicații de 

presă, acordarea de licențe și asigurarea 

respectării drepturilor în publicațiile de 

presă sunt adesea complexe și ineficiente 

în mediul digital. Editorii se pot confrunta 

cu dificultăți, în special atunci când 

trebuie să dovedească, pentru a încheia 

contracte de licență sau a-și face 

respectate drepturile aferente publicațiilor 

lor de presă, că drepturile asupra acestor 

opere și alte obiecte protejate le-au fost 

transferate sau acordate sub licență. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/197 

Amendamentul  197 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (31b) Editorii de publicații de presă 

trebuie să obțină toate drepturile 

economice relevante din partea autorilor 

și a altor deținători de drepturi pentru a le 

încorpora operele sau alte obiecte 

protejate într-o publicație de presă. Acest 

principiu ar trebui aplicat în continuare. 

Cu toate acestea, dobândirea de licențe și 

asigurarea respectării drepturilor 

dobândite față de terți ar trebui facilitate, 

fără a afecta, în același timp, acordurile 

contractuale încheiate între editorii 

publicațiilor de presă, pe de o parte, și 

autorii și alți titulari de drepturi, pe de 

altă parte. Prin urmare, este necesar să se 

prevadă la nivelul Uniunii o prezumție 

juris tantum pentru ca editorul să poată fi 

considerat persoana împuternicită să 

încheie licențe și să asigure respectarea 

drepturilor de reproducere și de publicare, 

referitoare la utilizarea digitală a operelor 

și a altor obiecte protejate incluse în 

publicația de presă, cu condiția ca numele 

editorului să apară în publicația 

respectivă. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/198 

Amendamentul  198 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 A8-0245/199 

Amendamentul  199 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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. 

(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 în 

orice formă de media, inclusiv pe hârtie, 

și ca aceasta să fie înțeleasă ca o activitate 

economică reprezentând o prestare de 

servicii în temeiul dreptului Uniunii. 

Publicațiile de presă care ar trebui 

cuprinse aici sunt cele al căror scop este 

informarea publicului larg și care sunt 

actualizate periodic sau cu regularitate. 

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 prezumției de drepturi 

acordate editorilor pentru publicațiile de 

presă prevăzute în temeiul prezentei 

directive. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/200 

Amendamentul  200 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 
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6.9.2018 A8-0245/201 

Amendamentul  201 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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. 

(35) Prezumția acordată editorilor de 

publicații de presă prevăzută în prezenta 

directivă 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 prezumția prevăzută în 

prezenta directivă împotriva autorilor și a 

altor titulari de drepturi sau împotriva altor 

utilizatori autorizați ai acelorași opere și 

obiecte protejate. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/202 

Amendamentul  202 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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. 

(37) Evoluția tehnologiilor digitale a 

determinat apariția unor noi modele de 

afaceri și a întărit rolul internetului ca 

principală piață pentru distribuirea 

conținutului protejat prin drepturi de 

autor. De-a lungul anilor, serviciile online 

care le permit utilizatorilor lor să încarce 

opere și să le pună la dispoziția publicului 
s-au înmulțit și au devenit surse 

importante de acces la conținuturile online, 

favorizând diversitatea și facilitând 

accesul la conținut, dar creând, totodată, 

probleme atunci când conținutul protejat 

prin drepturi de autor este încărcat fără o 

autorizare prealabilă din partea titularilor 

de drepturi. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/203 

Amendamentul  203 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (37a) Astăzi se consumă conținut creativ 

mai mult ca oricând. Acest lucru este 

facilitat de către platformele online și 

serviciile de agregare. Acestea mijloace 

oferă un acces mai larg la operele 

culturale și creative și le oferă industriilor 

culturale și creative posibilități 

extraordinare de a dezvolta noi modele de 

afaceri. În același timp, artiștii și autorii 

nu au înregistrat o creștere comparabilă a 

veniturilor ca urmare a acestei creșteri a 

consumului. Unul dintre motive ar putea 

fi faptul că statutul acestor servicii online 

nu este definit destul de clar în legislația 

privind comerțul electronic. Trebuie să 

vedem cum poate funcționa acest proces 

cu mai multă securitate juridică și cu 

respectarea tuturor părților afectate, 

inclusiv artiști și utilizatori, și este 

important să se asigure transparență și 

condiții de concurență echitabile. Comisia 

ar trebui să elaboreze orientări privind 

punerea în aplicare a cadrului privind 

răspunderea intermediarilor pentru a le 

permite platformelor online să își respecte 

responsabilitățile, precum și privind 

normele privind răspunderea, pentru a 

spori securitatea juridică și a crește 

încrederea consumatorilor. 

Or. en 
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