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20.3.2019 A8-0245/253

Amendamentul 253
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Armonizarea prevăzută de 
legislația europeană, în special în mediul 
electronic, ar trebui să vizeze obținerea 
unui echilibru corect între, pe de o parte, 
interesul deținătorilor de drepturi de autor 
și drepturile conexe în ceea ce privește 
protejarea drepturilor lor de proprietate 
intelectuală1a, protejată prin articolul 17 
alineatul (2) din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
(„Carta”) și, pe de altă parte, protecția 
intereselor și a drepturilor fundamentale 
ale utilizatorilor de opere protejate, în 
special libertatea lor de exprimare și de 
informare, garantate prin articolul 11 din 
Cartă, și a interesului general2a. În 
această privință, ar trebui remarcat faptul 
că internetul este, de fapt, deosebit de 
important pentru libertatea de exprimare 
și de informare, protejate prin articolul 11 
din Cartă, și că hyperlinkurile contribuie 
la buna funcționare a acestuia, precum și 
la schimbul de opinii și informații în 
rețeaua respectivă, caracterizată prin 
disponibilitatea unor cantități imense de 
informații3a. De asemenea, ar trebui să 
țină seama de diversitatea culturală și de 
drepturile economice și de muncă 
interconectate. 
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__________________
1a Astfel cum rezultă și din considerentele 
2 și 31 din Directiva 2001/29/CE privind 
armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională.
2a CJUE — C-160/15/Hotărârea GS 
Media BV/Sanoma Media Netherlands 
BV și alții, 8 iunie 2016, punctul 31.
3a Ibidem, punctul 45.
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Amendamentul 254
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 11 din Cartă afirmă 
libertatea de exprimare și de informare. 
Această libertate este, de asemenea, 
protejată în temeiul articolului 10 din 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale (CEDO), al articolului 19 
din Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice (PIDCP) și al 
tradițiilor constituționale comune ale 
statelor membre. Dreptul poate fi 
interpretat în continuare ca extinzându-se 
la libertatea de a căuta, a da și a primi 
informații. Internetul contribuie în mare 
măsură la materializarea tuturor 
aspectelor acestei libertăți. Orice 
reglementare ar trebui să ia în 
considerare echilibrul fragil al tuturor 
părților interesate. Conflictele legate de 
drepturile omului ar trebui soluționate 
într-un mod care să permită acordarea 
unui „efect util” („effet utile”) maxim 
drepturilor în cauză și respectarea esenței 
acestora.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/255

Amendamentul 255
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

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 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Astfel cum a confirmat Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, 
aplicarea drepturilor de autor și 
sancțiunile bazate pe legislația în materie 
de drepturi de autor ar putea genera 
interferențe cu dreptul la libertatea de 
exprimare. Interferențele ar trebui să fie 
permise numai atunci când au scopul de a 
satisface o necesitate socială presantă și 
ar trebui să fie verificate mai în detaliu pe 
baza principiului proporționalității, 
pentru a determina dacă sunt adecvate 
pentru a atinge scopul urmărit, necesare 
într-o societate democratică și 
proporționale stricto sensu.

Or. en



AM\1180365RO.docx PE624.050v01-00

RO Unită în diversitate RO

20.3.2019 A8-0245/256

Amendamentul 256
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

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) 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 sau împotriva altor 
utilizatori autorizați ai acelorași opere și 
obiecte protejate. Autorii ale căror opere 
sunt încorporate într-o publicație de presă 
ar trebui să aibă dreptul la un procent 
corespunzător și proporțional din 
veniturile primite de editorii de presă 
pentru utilizarea publicațiilor lor de presă 
de către furnizorii de servicii ale societății 
informaționale.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/257

Amendamentul 257
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 
Ziluaga, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Luke Ming Flanagan, Sofia 
Sakorafa, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13
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 

eliminat
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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.
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).
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.

Or. en


