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6.9.2018 A8-0245/209 

Amendamentul  209 

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 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În alte cazuri decât cele 

menționate la alineatul (1), se consideră 

că o licență în temeiul căreia titularul 

poate să folosească extrase și reproduceri 

dintr-o operă sau un alt obiect protejat 

permite explorarea datelor și a textului, 

inclusiv, dacă este cazul, de către 

subtitularii licenței, fără a fi necesară o 

autorizație specială din partea titularilor 

de drepturi, cu excepția cazului în care 

părțile convin altfel și titularul de drepturi 

rezervă o astfel de utilizare într-un format 

care poate fi citit de calculator. 

Reproducerile și extrasele realizate din 

astfel de opere protejate pentru procesul 

de explorare a datelor și a textului se șterg 

de îndată ce nu mai sunt necesare în acest 

scop. Orice reproduceri care sunt păstrate 

pentru mai mult timp decât este necesar 

sunt excluse din domeniul de aplicare al 

prezentului alineat. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/210 

Amendamentul  210 

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 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 

care au fost 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 

nu depășească scopul specific pentru care 
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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 



 

AM\1162310RO.docx  PE624.050v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/211 

Amendamentul  211 

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 5 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5b 

 Libertatea panoramei 

 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, destinate 

amplasării permanente în locuri publice. 

 2. Orice dispoziție contractuală care nu 

respectă excepția prevăzută la prezentul 

articol este inaplicabilă. 

Or. en 



 

AM\1162310RO.docx  PE624.050v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

6.9.2018 A8-0245/212 

Amendamentul  212 

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 11 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Protejarea publicațiilor de presă în cazul 

utilizărilor digitale 
Acordarea de licențe și punerea în 

aplicare a drepturilor în publicațiile de 

presă în cazul utilizării 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 prevăd că, până la 

proba contrară, editorul unei publicații de 

presă este considerat ca fiind persoana 

îndreptățită să încheie licențe și să solicite 

aplicarea măsurilor, procedurilor și 

mijloacelor de reparație menționate în 

Directiva 2004/48/CE și la articolul 8 din 

Directiva 2001/29/CE în ceea ce privește 

drepturile prevăzute la articolul 2 și la 

articolul 3 alineatul (2) din Directiva 

2001/29/CE, cu privire la utilizarea 

digitală a operelor și a altor obiecte 

protejate încorporate ca atare într-o astfel 

de publicație de presă, cu condiția ca 

numele editorului să apară pe publicație. 

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 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. 

2. Prezumția prevăzută la alineatul 

(1) nu afectează 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 publicație de presă. 

Prezumția nu poate fi invocată împotriva 

respectivilor autori și a altor 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. 
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3. În ceea ce privește drepturile 

menționate la alineatul (1), se aplică 

mutatis mutandis articolele 5-8 din 

Directiva 001/9/CE și Directiva 01/8/UE. 

 

4. Drepturile menționate la alineatul 

(1) expiră după 0 ani de la publicarea 

publicației de presă. Acest termen se 

calculează începând cu prima zi a lunii 

ianuarie a anului care urmează datei 

publicării. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/213 

Amendamentul  213 

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 11 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 11a 

 Furnizarea de hyperlinkuri către opere 

 Furnizarea, pe un site web, a unor 

hyperlinkuri către operele disponibile pe 

alt site, dacă aceste linkuri conțin doar 

informațiile necesare găsirii sau solicitării 

conținutului sursei, nu constituie o formă 

de comunicare publică. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/214 

Amendamentul  214 

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 13 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Utilizarea conținutului protejat de către 

furnizorii de servicii ale societății 

informaționale care stochează și cantități 

mari de opere și alte obiecte protejate 

încărcate de utilizatorii lor și oferă acces la 

acestea 

Utilizarea conținutului protejat de către 

furnizorii de servicii ale societății 

informaționale care stochează și cantități 

mari de opere și alte obiecte protejate 

încărcate de utilizatorii lor și oferă acces la 

acestea 

1. În cooperare cu titularii de 

drepturi, furnizorii de servicii ale societății 

informaționale care stochează cantități 

mari de opere sau alte obiecte protejate 

încărcate de utilizatorii lor și oferă 

publicului acces la acestea iau măsuri 

pentru a asigura funcționarea acordurilor 

încheiate cu titularii de drepturi pentru 

utilizarea operelor lor sau a altor obiecte 

protejate sau pentru a împiedica punerea 

la dispoziție, prin intermediul serviciilor 

lor, a operelor sau a altor obiecte protejate 

identificate de către titularii de drepturi în 

cadrul cooperării cu furnizorii de servicii. 

Măsurile respective, cum ar fi utilizarea 

de tehnologii eficace de recunoaștere a 

conținutului, sunt adecvate și 

proporționale. Furnizorii de servicii 

prezintă titularilor de drepturi informații 

adecvate privind funcționarea și aplicarea 

măsurilor, precum și, dacă este cazul, 

rapoarte adecvate privind recunoașterea 

și utilizarea operelor și a altor obiecte 

protejate. 

1. În cazul în care furnizorii de 

servicii ale societății informaționale oferă 

utilizatorilor servicii de stocare de 

conținut și publicului acces la conținut, și 

în cazul în care această activitate nu poate 

beneficia de exonerarea de răspundere 

prevăzută în Directiva 2000/31/CE, iau 

măsuri adecvate și proporționale pentru a 

garanta funcționarea acordurilor de 

licență încheiate cu titularii de drepturi. 

Punerea în aplicare a acestor acorduri 

respectă drepturile fundamentale ale 

utilizatorilor și nu impun furnizorilor de 

servicii ale societății informaționale o 

obligație generală de a monitoriza 

informațiile pe care le transmit sau le 

stochează în conformitate cu articolul 15 

din Directiva 2000/31/CE. 

 1a. Pentru a se asigura buna 
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funcționare a acordurilor pentru 

acordarea licenței, astfel cum se 

menționează la punctul 1, furnizorii de 

servicii ale societății informaționale și 

titularii de drepturi trebuie să coopereze 

între ei. Titularii de drepturi trebuie 

comunică cu precizie furnizorilor de 

servicii operele sau alte obiecte referitor 

la care dețin dreptul de autor.   Furnizorii 

de servicii ale societății informaționale îi 

informează pe  titularii de drepturi în 

privința măsurilor luate și a preciziei 

acestora, iar  atunci când este pertinent îi 

informează periodic cu privire la 

utilizarea operelor și a altor obiecte 

protejate. 

2. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii menționați la alineatul 

(1) instituie mecanisme de reclamații și 

despăgubiri de care să dispună utilizatorii 

în caz de litigiu cu privire la aplicarea 

măsurilor menționate la alineatul (1). 

2. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii menționați la alineatul 

(1), în colaborare cu titularii de drepturi, 

instituie mecanisme de reclamații și 

despăgubiri de care să dispună utilizatorii 

în caz de litigiu cu privire la punerea în 

aplicare a contractelor de licență 
menționate la alineatul (1). 

 2a. Statele membre se asigură că 

utilizatorii au acces la o instanță sau la o 

altă autoritate competentă pentru a-și 

invoca dreptul de utilizare în temeiul unei 

excepții sau limitări și a ataca orice 

măsuri restrictive convenite în temeiul 

alineatului (3). 

3. Statele membre facilitează, după 

caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii 

ale societății informaționale și titularii de 

drepturi prin dialoguri ale părților 

interesate cu scopul de a defini bune 

practici, cum ar fi tehnologii adecvate și 

proporționale de recunoaștere a 

conținutului, ținând seama, printre altele, 

de natura serviciilor, de disponibilitatea 

tehnologiilor și de eficacitatea acestora în 

lumina evoluțiilor tehnologice. 

3. Statele membre facilitează, după 

caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii 

ale societății informaționale menționați la 

alineatul (1), reprezentanți ai utilizatorilor 

și titularii de drepturi prin dialoguri ale 

părților interesate cu scopul de a defini 

bune practici pentru punerea în aplicare a 

dispozițiilor alineatului (1). Măsurile 

adoptate sunt adecvate și proporționate și 

țin seama, printre altele, de natura 

serviciilor, de disponibilitatea tehnologiilor 

și de eficacitatea acestora în lumina 

evoluțiilor tehnologice. 

Or. en 
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