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5.9.2018 A8-0245/225 

Amendamentul  225 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 

 

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 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Noile tehnologii permit analiza 

numerică automatizată a informațiilor în 

formă digitală, cum ar fi texte, sunete, 

imagini sau alte date, procedeu cunoscut în 

general sub denumirea de extragere a 

textului și a datelor. Respectivele 

tehnologii permit cercetătorilor să 

prelucreze volume mari de informații 

pentru dobândirea de noi cunoștințe și 

descoperirea de noi tendințe. În timp ce 

tehnologiile de extragere a textului și a 

datelor predomină în toată economia 

digitală, există o largă recunoaștere a 

faptului că extragerea textului și a datelor 

poate, în special, să fie utilă mediului de 

cercetare și, astfel, să încurajeze inovarea. 

În Uniune, organismele de cercetare, 

precum universitățile și institutele de 

cercetare, se confruntă însă cu insecuritate 

juridică în ceea ce privește măsura în care 

pot efectua extrageri de text și de date din 

(8) Noile tehnologii permit analiza 

numerică automatizată a informațiilor în 

formă digitală, cum ar fi texte, sunete, 

imagini sau orice alt tip de date, procedeu 

cunoscut în general sub denumirea de 

explorare a textelor și a datelor. 

Respectivele tehnologii permit prelucrarea 

unor volume mari de informații stocate în 

format digital pentru dobândirea de noi 

cunoștințe și descoperirea de noi tendințe. 

În timp ce tehnologiile de explorare a 

textelor și a datelor predomină în toată 

economia digitală, există o recunoaștere 

generală a faptului că explorarea textelor 

și a datelor poate, în special, să fie utilă 

cercetătorilor și, astfel, să încurajeze 

inovarea. În Uniune, persoanele fizice și 

entitățile publice și private care au acces 

legal la conținut se confruntă însă cu o 

insecuritate juridică în ceea ce privește 

măsura în care pot extrage informații din 
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conținuturi. În anumite cazuri, extragerea 

textului și a datelor poate presupune acte 

protejate prin drepturi de autor și/sau prin 

dreptul sui generis privind bazele de date, 

în special reproducerea operelor sau a altor 

obiecte protejate și/sau extragerea de 

conținuturi dintr-o bază de date. Dacă nu se 

aplică nicio excepție sau limitare, pentru 

întreprinderea acestor acte este necesară o 

autorizație din partea titularilor de drepturi. 

Extragerea textului și a datelor poate avea 

loc, de asemenea, în legătură cu simple 

fapte sau date care nu sunt protejate prin 

drepturi de autor, iar în astfel de cazuri 

autorizația nu ar fi necesară. 

respectivele conținuturi. În anumite cazuri, 

explorarea textelor și a datelor poate viza 

acte protejate prin drepturi de autor și/sau 

prin dreptul sui generis privind bazele de 

date, în special reproducerea operelor sau a 

altor conținuturi protejate și/sau extragerea 

de conținuturi dintr-o bază de date. Dacă 

nu se aplică nicio excepție sau limitare, 

pentru întreprinderea acestor acte este 

necesară o autorizație din partea titularilor 

de drepturi. Nu ar fi necesară o autorizație 

în cazurile în care explorarea textelor și a 

datelor vizează simple fapte sau date care 

nu sunt protejate prin drepturi de autor. 

Dreptul de a citi este, de fapt, același 

lucru cu dreptul de a explora. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/226 

Amendamentul  226 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 

 

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 9 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) În dreptul Uniunii sunt prevăzute 

deja anumite excepții și limitări care 

acoperă utilizările în scopuri de cercetare 

științifică și care s-ar putea aplica în cazul 

actelor de extragere a textului și a datelor. 

Cu toate acestea, respectivele excepții și 

limitări sunt opționale și nu sunt adaptate 

pe deplin la utilizarea tehnologiilor în 

cercetarea științifică. În plus, în cazurile în 

care cercetătorii au acces legal la 

conținut, prin intermediul unor 

abonamente la publicații sau al unor licențe 

de acces gratuit, de exemplu, se poate ca 

extragerea textului și a datelor să nu fie 

permisă în baza contractelor de licență. 

Întrucât cercetarea are loc tot mai des cu 

ajutorul tehnologiei digitale, există riscul 

ca poziția competitivă a Uniunii ca spațiu 

de cercetare să aibă de suferit dacă nu se 

iau măsuri pentru rezolvarea problemei 

(9) În dreptul Uniunii sunt prevăzute 

deja anumite excepții și limitări care 

acoperă utilizările în scopuri de cercetare 

științifică și care s-ar putea aplica în cazul 

actelor de explorare a textelor și a datelor. 

Cu toate acestea, respectivele excepții și 

limitări sunt opționale și nu sunt adaptate 

pe deplin la utilizarea tehnologiilor de 

explorare a textelor și a datelor care au 

relevanță pentru o sferă mult mai amplă 

decât cercetarea științifică. În plus, în 

cazurile în care accesul la conținut a fost 

obținut în mod legal, de exemplu prin 

intermediul unor abonamente la publicații 

sau al unor licențe de acces gratuit, se 

poate ca explorarea textelor și a datelor să 

nu fie permisă în baza contractelor de 

licență. Întrucât cercetările au loc tot mai 

des cu ajutorul tehnologiilor digitale, 

există riscul ca poziția competitivă a 
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reprezentate de insecuritatea juridică a 

extragerii textului și a datelor. 

Uniunii ca spațiu de cercetare și direcțiile 

sale de acțiune prevăzute de Agenda 

europeană privind știința deschisă să aibă 

de suferit dacă nu se iau măsuri pentru 

rezolvarea problemei reprezentate de 

insecuritatea juridică în ceea ce privește 

explorarea textelor și a datelor pentru toți 

utilizatorii potențiali. Este necesar ca 

dreptul Uniunii să ia în considerare faptul 

că explorarea textelor și a datelor este din 

ce în ce mai utilizată în afara 

organismelor oficiale de cercetare și în 

alte scopuri decât cercetarea științifică, 

dar care contribuie, totuși, la inovare, la 

transferul de tehnologii și la interesul 

public.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/227 

Amendamentul  227 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz 

 

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) Internetul deschis și o presă liberă 

și pluralistă sunt esențiale pentru a asigura 

un jurnalism de calitate și accesul 

cetățenilor la informații. Acestea au 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 stabilirea 

unei calități procesuale pentru a-și afirma 
drepturile conferite prin lege sau prin 

atribuire, licență sau alte tipuri de 

înțelegeri contractuale. Trebuie asigurată, 

așadar, viabilitatea sectorului editorial. 
Atât timp cât nu este recunoscut faptul că 

editorii de publicații de presă beneficiază 

implicit de privilegiul de a-și invoca 

drepturile asupra diferitelor contribuții la 

publicațiile lor de presă, acordarea de 
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licențe și asigurarea respectării acestora în 

mediul digital sunt adesea complexe și 

ineficiente. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/228 

Amendamentul  228 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz 

 

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. 

(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 

eficient prin introducerea, în dreptul 

Uniunii, a dreptului implicit al 

editorilor de publicații de presă de a 

apăra în nume propriu drepturile ce 

le revin autorilor și de a utiliza căi de 

atac în privința lucrărilor apărute în 

publicațiile lor de presă și în cazul 

utilizărilor digitale.  
 



 

AM\1162331RO.docx  PE624.050v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Or. en 



 

AM\1162331RO.docx  PE624.050v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

5.9.2018 A8-0245/229 

Amendamentul  229 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz 

 

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 

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. Această protecție nu se 

aplică acțiunilor unui sistem de 

referențiere informatizată sau de indexare 

de tipul hyperlinkurilor. 
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5.9.2018 A8-0245/230 

Amendamentul  230 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz 
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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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5.9.2018 A8-0245/231 

Amendamentul  231 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 
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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 

principala piață pentru distribuirea 

conținutului protejat prin drepturi de 

autor. De-a lungul anilor, serviciile online 

care 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 generând, 

totodată, provocări atunci când conținutul 

protejat prin drepturi de autor este 

încărcat fără autorizarea prealabilă din 

partea titularilor de drepturi. 

Or. en 
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Amendamentul  232 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 
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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. Aceste platforme și 

servicii reprezintă mijloace de asigurare a 

unui acces mai larg la operele culturale și 

creative și oferă oportunități deosebite 

pentru industriile culturale și creative 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. 

Or. en 
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Amendamentul  233 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 
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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 Consiliului. 

În cazul în care furnizorii de servicii ale 

societății informaționale le oferă 

utilizatorilor servicii de stocare a 

conținutului și oferă publicului acces la 

fonograme, emisiuni, filme sau opere 

muzicale și în cazul în care aceste 

activități constituie un act de comunicare 

către public, potrivit interpretării date de 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 

având astfel un rol activ ce depășește 

simpla stocare a operelor încărcate de 

utilizatori, acești furnizori ar trebui să 

aibă obligația de a încheia contracte de 

licență cu titularii de drepturi în ceea ce 

privește operele sau alte conținuturi 

protejate de drepturile de autor. Totuși, 

microîntreprinderile și întreprinderile 

mici în sensul Recomandării Comisiei 

2003/361/CE, precum și serviciile care nu 

au un caracter comercial, cum ar fi 
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enciclopediile online, și furnizorii de 

servicii online în cazul cărora 

conținuturile sunt încărcate cu autorizația 

tuturor titularilor de drepturi vizați, cum 

ar fi arhivele educaționale sau științifice 

și serviciile similare, nu ar trebui să intre 

sub incidența dispozițiilor aplicabile 

furnizorilor de servicii de partajare de 

conținuturi online în sensul prezentei 

directive. Furnizorii de servicii de tip 

cloud pentru uz individual care nu oferă 

acces direct publicului, platformele care 

dezvoltă programe informatice cu sursă 

deschisă, arhivele și registrele de 

programe informatice și piețele online, 

conform definiției de la articolul 4 punctul 

17 din Directiva (UE) 2016/1148, nu ar 

trebui să fie considerate drept furnizori de 

servicii de partajare de conținuturi online 

în sensul prezentei directive. 

Or. en 
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Amendamentul  234 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 
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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 

 

 


