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Amendamentul 262
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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 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.

eliminat

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/263

Amendamentul 263
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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

(38) 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 .

eliminat

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 
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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.
_________________
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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21.3.2019 A8-0245/264

Amendamentul 264
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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 

eliminat
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drepturi să obțină informații de la 
furnizorii de servicii ale societății 
informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract.

Or. en
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Amendamentul 265
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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

Articolul 13 eliminat
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 
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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.
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
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21.3.2019 A8-0245/266

Amendamentul 266
Tim Aker, Jörg Meuthen
în numele Grupului EFDD

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
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
[propunerea Comisiei].

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/267

Amendamentul 267
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi
în numele Grupului EFDD

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

Articolul 11 eliminat
Protejarea publicațiilor de presă în cazul 

utilizărilor 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.
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.
3. În ceea ce privește drepturile 
menționate la alineatul (1), se aplică 
mutatis mutandis articolele 5-8 din 
Directiva 2001/29/CE și Directiva 
2012/28/UE.
4. Drepturile menționate la alineatul (1) 
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expiră după 20 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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21.3.2019 A8-0245/268

Amendamentul 268
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi
în numele Grupului EFDD

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

Articolul 13 eliminat
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 
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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


