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20.3.2019 A8-0245/258

Amendamentul 258
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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 38 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
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.

Pentru a asigura buna funcționare a unui 
contract de licență, furnizorii de conținut 
online care le oferă utilizatorilor în mod 
activ și direct posibilitatea de a încărca, de 
a pune la dispoziție și de a promova opere 
în atenția publicului larg ar trebui să ia 
măsuri corespunzătoare și proporționale 
pentru a asigura protecția operelor sau a 
altor obiecte protejate. Aceste măsuri ar 
trebui să respecte Declarația universală a 
drepturilor omului și legile fundamentale 
ale statelor membre și nu ar trebui să le 
impună furnizorilor de conținut online o 
obligație generală de a monitoriza 
informațiile pe care le transmit sau le 
stochează. Aceste măsuri adecvate și 
proporționale ar trebui să fie rezultatul 
unui acord la care s-a ajuns în urma unui 
proces amplu de dialog constructiv și 
transparent și a cooperării între furnizorii 
de servicii de conținut online, 
organizațiile din domeniul drepturilor 
utilizatorilor și organizațiile 
reprezentative ale autorilor, creatorilor și 
ale altor titulari de drepturi de autor din 
statele membre.
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20.3.2019 A8-0245/259

Amendamentul 259
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45a) Prezenta directivă garantează 
principiul neretroactivității. Din acest 
motiv, trebuie adoptate măsuri prin care 
să se asigure prevalența legislației statelor 
membre care conține dispoziții-cadru mai 
favorabile autorilor, creatorilor, artiștilor 
interpreți sau executanți și utilizatorilor 
sau prevalența dispozițiilor legislative 
cadru din statele membre care sunt mai 
favorabile și care au fost adoptate după 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. pt



AM\1180265RO.docx PE624.050v01-00

RO Unită în diversitate RO

20.3.2019 A8-0245/260

Amendamentul 260
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
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

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 de partajare a 

conținutului online

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 

1. În cooperare cu titularii de drepturi, 
furnizorii de servicii de partajare a 
conținutului online care stochează 
cantități mari de opere sau alte obiecte 
protejate încărcate de utilizatorii lor și 
oferă publicului acces la acestea iau măsuri 
adecvate și proporționale pentru a asigura 
funcționarea contractelor de licență 
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. 
Aceste măsuri adecvate și proporționale ar 
trebui să fie rezultatul unui acord la care 
s-a ajuns în urma unui proces amplu de 
dialog constructiv și transparent și a 
cooperării între furnizorii de servicii de 
conținut online, organizațiile din 
domeniul drepturilor utilizatorilor și 
organizațiile reprezentative ale autorilor, 
creatorilor și ale altor titulari de drepturi 
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protejate. de autor din statele membre. Măsurile în 
cauză nu aduc atingere în niciun caz 
dreptului la creație culturală și dreptului 
de a exercita libertatea de exprimare și nu 
constau într-o supraveghere excesivă sau 
într-o cenzură digitală. Furnizorii de 
servicii prezintă titularilor de drepturi, 
autorilor, creatorilor, artiștilor interpreți 
sau executanți și utilizatorilor toate 
informațiile necesare privind funcționarea 
și aplicarea măsurilor, precum și detalii 
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).

2. Statele membre se asigură că 
părțile interesate dispun de mecanisme de 
reclamații și despăgubiri în caz de litigiu cu 
privire la aplicarea măsurilor menționate la 
alineatul (1).

2a. Contractele de licență încheiate cu 
titularii de drepturi prevăd o remunerare 
echitabilă a autorilor, creatorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți. Statele 
membre se axează pe elaborarea și 
aprofundarea măsurilor care protejează 
părțile mai slabe – autorii, creatorii, 
artiștii interpreți sau executanți și 
utilizatorii – și care asigură răspunderea 
efectivă a beneficiarilor materiali pentru 
însușirea ilegală a valorii adăugate 
rezultate din distribuirea și încărcarea pe 
internet a conținutului protejat de 
drepturi de autor și drepturi conexe.

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.
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20.3.2019 A8-0245/261

Amendamentul 261
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Principiul neretroactivității

Se garantează principiul neretroactivității. 
Din acest motiv, trebuie adoptate măsuri 
prin care să se asigure prevalența 
legislației statelor membre care conține 
dispoziții-cadru mai favorabile autorilor, 
creatorilor, artiștilor interpreți sau 
executanți și utilizatorilor sau prevalența 
dispozițiilor legislative cadru din statele 
membre care sunt mai favorabile și care 
au fost adoptate după intrarea în vigoare 
a prezentei directive.

Or. pt


