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6.9.2018 A8-0245/204 

Amendamentul  204 

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 38 

 
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. 

În cazul în care furnizorii de servicii ale 

societății informaționale oferă 

utilizatorilor servicii de stocare de 

conținut, iar publicului acces la conținut 

și, în cazul în care această activitate 

constituie un act de comunicare publică și 

nu are doar un caracter pur tehnic, 

automat și pasiv, aceștia ar trebui să fie 

obligați să încheie contracte de licență cu 

titularii de drepturi în ceea ce privește 

operele sau alte obiecte protejate prin 

drept de autor, cu excepția cazului în care 

acestea îndeplinesc condițiile pentru 

exonerările de răspundere prevăzute în 

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului34. 

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. 

 

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 

Pentru a asigura funcționarea unui contract 

de licență, furnizorii de servicii ale 

societății informaționale care sunt 

implicați în mod activ și direct în a 

permite utilizatorilor încărcarea, punerea 

la dispoziție și promovarea unor opere 

față de publicul larg ar trebui să ia măsuri 

corespunzătoare și proporționale pentru a 
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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. 

asigura protecția operelor sau a altor 

obiecte protejate. Astfel de măsuri ar 

trebui să respecte Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene și nu 
ar trebui să impună o obligație generală 

pentru furnizorii de servicii ale societății 

informaționale de a monitoriza 

informațiile pe care le transmit sau le 

stochează astfel cum se menționează la 

articolul 15 din Directiva 2000/31/CE. 

_________________ _________________ 

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). 

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 A8-0245/205 

Amendamentul  205 

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 38 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (38b) Pentru punerea în aplicare a 

acestor măsuri, este esențială cooperarea 

dintre furnizorii de servicii ale societății 

informaționale și titularii de drepturi. 

Titularii de drepturi ar trebui să identifice 

cu precizie furnizorilor de servicii ale 

societății informaționale operele sau alte 

obiecte protejate referitor la care pretind 

că dețin dreptul de autor. Titularii de 

drepturi păstrează responsabilitatea în 

cazul în care părți terțe ridică pretenții cu 

privire la utilizarea unor opere pe care le-

ar fi identificat ca aparținându-le în 

aplicarea oricărui acord încheiat cu 

furnizorul de servicii ale societății 

informaționale. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/206 

Amendamentul  206 

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 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 A8-0245/207 

Amendamentul  207 

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 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre prevăd o excepție 

de la drepturile prevăzute la articolul 2 

din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 

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

Directiva 96/9/CE și la articolul 11 

alineatul (1) din prezenta directivă pentru 

reproducerile și extragerile efectuate 

pentru procesul de explorare a textului și 

a datelor în ceea ce privește operele sau 

alte obiecte protejate care sunt accesibile 

în mod legal online, cu condiția ca 

titularul de drepturi să nu fi rezervat o 

astfel de utilizare într-un format care să 

poată fi citit în mod automat. 

 Această excepție nu se aplică în cazul 

explorării textului și a datelor preluate 

din publicații de presă, astfel cum sunt 

definite acestea la articolul 2 punctul 4 

din prezenta directivă, și nici în cazul 

explorării textului și a datelor preluate 

din orice alte opere sau obiecte protejate 

care sunt integrate într-o publicație de 

presă, cu excepția cazului în care editorii 

respectivelor publicații de presă 

semnalează o astfel de derogare prin 

introducerea de linkuri către site-urile lor 

internet într-un punct central de 

informare online. 

 Reproducerile și extragerile realizate 

pentru procesul de explorare a textului și 

a datelor preluate din astfel de opere sau 
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alte obiecte protejate se șterg de îndată ce 

nu mai sunt necesare în acest scop. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/208 

Amendamentul  208 

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 

Articolul 3 – alineatul 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Statele membre prevăd o excepție 

de la drepturile prevăzute la articolul 2 

din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 

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

Directiva 96/9/CE și la articolul 11 

alineatul (1) din prezenta directivă pentru 

reproducerile și extragerile din opere sau 

alte obiecte protejate la care a fost 

dobândit accesul legal și care sunt 

efectuate, fără scop lucrativ, pentru 

procesul de explorare a textului și a 

datelor în scopuri de cercetare științifică 

de către organismele de cercetare și 

instituțiile de patrimoniu cultural. 

 Dispozițiile contractuale care nu respectă 

excepția prevăzută la primul paragraf 

sunt inaplicabile. 

 Reproducerile și extragerile efectuate 

pentru procesul de explorare a textului și 

a datelor trebuie să fie stocate în condiții 

de siguranță. De îndată ce activitatea de 

cercetare a luat sfârșit, copiile rezultate se 

șterg sau, dacă statele membre aleg să 

utilizeze această posibilitate, sunt stocate 

de către organisme de încredere 

desemnate în acest scop. 

Or. en 

 


