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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Propunerea de regulament are ca scop promovarea diseminării la scară mai largă a 

programelor de radio și televiziune, extinzând anumite principii din Directiva din 1993 

privind difuzarea de programe prin satelit și retransmisia prin cablu la mediul online, inclusiv 

principiul țării de origine, serviciilor online „auxiliare” ale radiodifuzorilor, precum și 

extinderea gestiunii colective obligatorii a drepturilor pentru serviciile de retransmisie prin 

alte mijloace decât cablul, prin intermediul rețelelor închise.  

Raportoarea sprijină abordarea generală a Comisiei care constă în extinderea principiului țării 

de origine la serviciile online „auxiliare” ale radiodifuzorilor, pentru a facilita acordarea de 

licențe pentru drepturile de autor și activitățile conexe. De asemenea, raportoarea salută 

dispozițiile referitoare la extinderea gestiunii colective obligatorii a drepturilor, însă consideră 

că ar trebui incluse și retransmisiile pe internetul deschis, cu condiția ca acestea să fie legate 

de un mediu controlat, cum ar fi un cerc de utilizatori bine definit, bazat pe înregistrarea sau 

verificarea utilizatorilor. 

Ar trebui subliniat, de asemenea, că aceste norme sunt compatibile cu principiul libertății 

contractuale, care este esențial pentru viabilitatea pe termen lung a operelor audiovizuale 

europene. Raportoarea dorește să consolideze aceste dispoziții ținând seama, în cadrul 

revizuirii de către Comisie a regulamentului, de impactul prezentului regulament asupra 

finanțării operelor audiovizuale din Europa și a investițiilor în acestea.  

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 

competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În vederea bunei funcționări a pieței 

interne, este necesar să se asigure, în 

beneficiul utilizatorilor din întreaga 

Uniune, o difuzare pe scară mai largă a 

programelor de televiziune și radio din alte 

state membre, prin facilitarea acordării de 

licențe privind drepturile de autor și 

drepturile conexe pentru operele și alte 

conținuturi protejate incluse în astfel de 

programe. Programele de televiziune și 

(1) În vederea bunei funcționări a pieței 

interne și a promovării diversității 

culturale și lingvistice, coeziunii sociale și 

accesului la informații, este necesar să se 

asigure, în beneficiul utilizatorilor din 

întreaga Uniune, o difuzare pe scară mai 

largă a programelor de televiziune și radio 

din alte state membre, prin facilitarea 

acordării de licențe privind drepturile de 

autor și drepturile conexe pentru operele și 
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radio reprezintă mijloace importante de 

promovare a diversității culturale și 

lingvistice, a coeziunii sociale și a 

accesului la informații. 

alte conținuturi protejate incluse în astfel 

de programe. 

 

Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1а)  Ar trebui încurajată crearea de 

legături de afaceri între operatorii de 

servicii mass-media și operatorii de 

servicii radio din statele membre ale UE, 

astfel încât, la cererea unui consumator 

rezident în orice stat membru, să se poată 

furniza pachete de servicii care să includă 

programe dintr-un alt stat membru. 

 

Amendamentul   3 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Dezvoltarea tehnologiilor digitale și 

a internetului a transformat distribuția 

programelor de televiziune și radio și 

accesul la acestea. Utilizatorii se așteaptă 

într-o măsură din ce în ce mai mare să aibă 

acces la programele de televiziune și radio 

atât în direct, cât și la cerere, utilizând nu 

numai canalele tradiționale, cum ar fi 

transmisiile prin satelit sau cablu, dar și 

serviciile online. În consecință, 

organismele de radiodifuziune oferă din ce 

în ce mai des, pe lângă propriile programe 

de televiziune și radio, servicii online 

auxiliare propriilor emisiuni radiodifuzate, 

cum ar fi serviciile de transmisie simulcast 

și serviciile de video în reluare. Operatorii 

de servicii de retransmisie, care agregă 

programele de televiziune și radio în 

pachete și le furnizează utilizatorilor 

(2) Dezvoltarea tehnologiilor digitale și 

a pieței online transformă distribuția 

programelor de televiziune și radio și 

accesul la acestea. Utilizatorii se așteaptă 

într-o măsură din ce în ce mai mare să aibă 

acces la programele de televiziune și radio 

atât în direct, cât și la cerere, utilizând nu 

numai canalele tradiționale, cum ar fi 

transmisiile prin satelit sau cablu, dar și 

serviciile online. În consecință, 

organismele de radiodifuziune oferă din ce 

în ce mai des, pe lângă propriile programe 

de televiziune și radio, servicii online 

auxiliare propriilor emisiuni radiodifuzate, 

cum ar fi serviciile de transmisie simulcast 

și serviciile de video în reluare, în vederea 

îmbogățirii grilei lor de programe 

obișnuite. Operatorii de servicii de 

retransmisie, care agregă programele de 
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simultan cu transmisia radiodifuzată 

inițială a acestora, fără modificări și în 

formă integrală, utilizează diferite tehnici 

de retransmisie, cum ar fi retransmisia prin 

cablu, satelit, rețea digitală terestră, rețea 

pe suport IP în circuit închis sau rețea 

mobilă, precum și prin internet deschis. În 

rândul utilizatorilor există o cerere tot mai 

mare de acces și la programele de 

televiziune și radio din alte state membre 

ale Uniunii, nu numai din statul membru de 

reședință, venită din partea membrilor 

minorităților lingvistice ale Uniunii, dar și 

din partea persoanelor care trăiesc în alt 

stat membru decât statul membru de 

origine. 

televiziune și radio în pachete și le 

furnizează utilizatorilor simultan cu 

transmisia radiodifuzată inițială a acestora, 

fără modificări și în formă integrală, 

utilizează diferite tehnici de retransmisie, 

cum ar fi retransmisia prin cablu, satelit, 

rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în 

circuit închis sau rețea mobilă, precum și 

prin internet deschis. Distribuția 

programelor de televiziune și de radio, 

precum și accesul la acestea se realizează, 

prin urmare, din ce în ce mai des pe baza 

unor platforme multiple și pe baza 

neutralității tehnologice. În rândul 

utilizatorilor există o cerere tot mai mare 

de acces la programele de televiziune și 

radio pe orice platformă, într-un mediu 

fără frontiere, prin urmare, și din alte 

state membre ale Uniunii, nu numai din 

statul membru de reședință, venită din 

partea membrilor minorităților lingvistice 

ale Uniunii, dar și din partea persoanelor 

care trăiesc în alt stat membru decât statul 

membru de origine sau care călătoresc 

temporar acolo. 

 

Amendamentul   4 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2а) Furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale ar trebui să depună eforturi 

pentru a se asigura că serviciile lor 

tehnice devin treptat accesibile pentru 

persoanele cu dizabilități de vedere sau de 

auz. 

 

Amendamentul   5 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(3) Există o serie de obstacole în calea 

furnizării de servicii online auxiliare 

emisiunilor radiodifuzate și de servicii de 

retransmisie și, în consecință, în calea 

liberei circulații în Uniune a programelor 

de televiziune și radio. Organismele de 

radiodifuziune transmit zilnic multe ore de 

știri și de programe culturale, politice, 

documentare sau de divertisment. 

Programele respective includ o mare 

diversitate de conținuturi, cum ar fi opere 

audiovizuale, muzicale, literare sau grafice, 

protejate prin drepturi de autor și/sau 

drepturi conexe, în conformitate cu 

legislația Uniunii. Acest lucru are ca 

rezultat un proces complex de obținere a 

drepturilor de la o multitudine de titulari de 

drepturi, pentru diferite categorii de opere 

și de alte conținuturi protejate. Deseori, 

drepturile trebuie obținute într-un interval 

scurt de timp, în special atunci când se 

elaborează programe de știri sau de 

actualități. Pentru a-și presta serviciile 

online peste granițe, organismele de 

radiodifuziune trebuie să dețină, pentru 

opere și alte conținuturi protejate, 

drepturile necesare pentru toate teritoriile 

respective, fapt care mărește complexitatea 

procesului de obținere a drepturilor. 

(3) Organismele de radiodifuziune 

transmit zilnic multe ore de știri și de 

programe de actualități. Programele 

respective includ o mare diversitate de 

conținuturi, cum ar fi opere audiovizuale, 

muzicale, literare sau grafice, protejate prin 

drepturi de autor și/sau drepturi conexe, în 

conformitate cu legislația Uniunii. Acest 

lucru are ca rezultat un proces complex de 

obținere a drepturilor de la o multitudine de 

titulari de drepturi, pentru diferite categorii 

de opere și de alte conținuturi protejate. 

Deseori, drepturile trebuie obținute într-un 

interval scurt de timp, în special atunci 

când se elaborează programe de știri sau de 

actualități. Pentru a-și presta serviciile 

online peste granițe, organismele de 

radiodifuziune trebuie să dețină, pentru 

opere și alte conținuturi protejate, 

drepturile necesare pentru toate teritoriile 

respective, fapt care mărește complexitatea 

procesului de obținere a drepturilor. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Operatorii de servicii de 

retransmisie, care, în mod normal, oferă 

numeroase programe care utilizează o 

multitudine de opere și de alte conținuturi 

protejate incluse în programele de 

televiziune și radio retransmise, dispun de 

un interval foarte scurt de timp pentru a 

obține licențele necesare și, prin urmare, se 

confruntă, de asemenea, cu dificultăți 

semnificative în ceea ce privește obținerea 

drepturilor. Pentru titularii de drepturi 

(4) Operatorii de servicii de 

retransmisie, care, în mod normal, oferă 

numeroase programe care utilizează o 

multitudine de opere și de alte conținuturi 

protejate incluse în programele de 

televiziune și radio retransmise, dispun de 

un interval foarte scurt de timp pentru a 

obține licențele necesare și, prin urmare, se 

confruntă, de asemenea, cu dificultăți 

semnificative în ceea ce privește obținerea 

drepturilor. Pentru titularii de drepturi 
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există și riscul ca operele lor și celelalte 

conținuturi protejate să fie utilizate fără 

autorizație sau fără plata unei remunerații. 

există și riscul ca operele lor și celelalte 

conținuturi protejate să fie utilizate fără 

autorizație sau fără plata unei remunerații 

echitabile, dacă accesul la serviciu nu este 

furnizat pe bază de abonamente 

individuale, în funcție de un grup de 

utilizatori care poate fi definit sau în 

schimbul unui preț. Un astfel de risc 

poate fi, totuși, eliminat prin intermediul 

acordurilor contractuale. 

 

Amendamentul   7 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Drepturile asupra operelor și a altor 

conținuturi protejate sunt armonizate, 

printre altele, prin Directiva 2001/29/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului15 

și prin Directiva 2006/115/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului16. 

(5) Drepturile asupra operelor și a altor 

conținuturi protejate sunt armonizate, 

printre altele, prin Directiva 2001/29/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului15 

și prin Directiva 2006/115/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului16, 

ceea ce contribuie în special la asigurarea 

protecției titularilor de drepturi. 

_________________ _________________ 

15 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 mai 2001 

privind armonizarea anumitor aspecte ale 

dreptului de autor și drepturilor conexe în 

societatea informațională, JO L 167, 

22.6.2001, pp. 10–19. 

15 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 mai 2001 

privind armonizarea anumitor aspecte ale 

dreptului de autor și drepturilor conexe în 

societatea informațională, JO L 167, 

22.6.2001, pp. 10–19. 

16 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind dreptul de închiriere și de 

împrumut și anumite drepturi conexe 

dreptului de autor în domeniul proprietății 

intelectuale, JO L 376, 27.12.2006, pp. 28–

35. 

16 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind dreptul de închiriere și de 

împrumut și anumite drepturi conexe 

dreptului de autor în domeniul proprietății 

intelectuale, JO L 376, 27.12.2006, pp. 28–

35. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Directiva 93/83/CEE a Consiliului17 

facilitează transmisia transfrontalieră prin 

satelit și retransmisia prin cablu a 

programelor de televiziune și radio din alte 

state membre ale Uniunii. Dispozițiile 

acestei directive privind transmisiile 

organismelor de radiodifuziune sunt însă 

limitate la transmisiile prin satelit și, prin 

urmare, nu se aplică serviciilor online 

auxiliare emisiunilor radiodifuzate, iar 

dispozițiile privind retransmisia 

programelor de televiziune și radio din alte 

state membre sunt limitate la retransmisia 

simultană, nemodificată și integrală prin 

cablu sau sisteme cu microunde și nu se 

extind la astfel de retransmisii prin alte 

tehnologii. 

(6) Directiva 93/83/CEE a Consiliului17 

facilitează transmisia transfrontalieră prin 

satelit și retransmisia prin cablu a 

programelor de televiziune și radio din alte 

state membre ale Uniunii. Dispozițiile 

acestei directive privind transmisiile 

organismelor de radiodifuziune sunt însă 

limitate la transmisiile prin satelit și, prin 

urmare, nu se aplică serviciilor online 

auxiliare emisiunilor radiodifuzate, iar 

dispozițiile privind retransmisia 

programelor de televiziune și radio din alte 

state membre sunt limitate la retransmisia 

simultană, nemodificată și integrală prin 

cablu sau sisteme cu microunde. 

__________________ __________________ 

17 Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 

27 septembrie 1993 privind coordonarea 

anumitor norme referitoare la dreptul de 

autor și drepturile conexe aplicabile 

difuzării de programe prin satelit și 

retransmisiei prin cablu, JO L 248, 

6.10.1993, pp. 15–21. 

17 Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 

27 septembrie 1993 privind coordonarea 

anumitor norme referitoare la dreptul de 

autor și drepturile conexe aplicabile 

difuzării de programe prin satelit și 

retransmisiei prin cablu, JO L 248, 

6.10.1993, pp. 15–21. 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Prin urmare, furnizarea 

transfrontalieră de servicii online auxiliare 

emisiunilor radiodifuzate și retransmisia 

programelor de televiziune și radio din alte 

state membre ar trebui facilitate prin 

adaptarea cadrului juridic privind 

exercitarea drepturilor de autor și a 

drepturilor conexe relevante pentru aceste 

activități. 

(7) Prin urmare, pentru a facilita 

furnizarea transfrontalieră de servicii 

online care sunt auxiliare emisiunilor 

radiodifuzate și retransmisia programelor 

de televiziune și radio din alte state 

membre, este necesară adaptarea cadrului 

juridic specific privind exercitarea 

drepturilor de autor și a drepturilor conexe 

relevante pentru aceste activități. Accesul 

transfrontalier online la conținut 

european va fi îmbunătățit și mai mult 

prin includerea în serviciile online 
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auxiliare ale organismelor de 

radiodifuziune a serviciilor care constau, 

exclusiv, în furnizarea către public de 

opere care sunt produse sub 

responsabilitatea lor editorială și care 

sunt difuzate numai online. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Serviciile online auxiliare care intră 

sub incidența prezentului regulament sunt 

serviciile furnizate de organismele de 

radiodifuziune și care se află într-un raport 

clar de subordonare față de emisiunea 

radiodifuzată. Acestea includ serviciile 

care oferă acces la programele de 

televiziune și radio în mod linear, în același 

timp cu programul radiodifuzat, și 

serviciile care oferă acces, pe o anumită 

perioadă de timp după radiodifuzarea 

programului, la programele de televiziune 

și radio care au fost difuzate anterior de 

organismul de radiodifuziune (așa-

numitele servicii „în reluare”). În plus, 

serviciile online auxiliare includ și 

serviciile care oferă acces la materiale ce 

îmbogățesc sau completează în alt mod 

programele de televiziune și radio difuzate 

de organismul de radiodifuziune, inclusiv 

prin previzualizarea, îmbogățirea, 

suplimentarea sau vizionarea din nou a 

conținutului relevant al programului. 

Furnizarea accesului la opere sau la alte 

conținuturi protejate individuale incluse 

într-un program de televiziune sau radio 

nu ar trebui considerată ca fiind serviciu 

online auxiliar. În mod similar, nu intră în 

definiția serviciului online auxiliar 

furnizarea, independent de emisiunea 

radiodifuzată, a accesului la opere sau la 

alte conținuturi protejate, cum ar fi 

serviciile care oferă acces la opere 

muzicale sau audiovizuale, la albume de 

(8) Serviciile online auxiliare care intră 

sub incidența prezentului regulament sunt 

serviciile furnizate de organismele de 

radiodifuziune și care se află într-un raport 

clar de subordonare față de emisiunea 

radiodifuzată. Acestea includ serviciile 

care oferă acces la programele de 

televiziune și radio în mod linear, în același 

timp cu programul radiodifuzat, și 

serviciile care oferă acces, pe o anumită 

perioadă de timp după difuzarea 

programului, la programele de televiziune 

și radio care au fost difuzate anterior sau, 

înainte de difuzare, la programele de 

televiziune și radio care vor fi difuzate de 

organismul de radiodifuziune (de exemplu 

serviciile „în reluare” sau 

avanpremierele). În plus, serviciile online 

auxiliare includ și serviciile care oferă 

acces la materiale ce îmbogățesc sau 

completează în alt mod programele de 

televiziune și radio difuzate de organismul 

de radiodifuziune, inclusiv prin 

previzualizarea, îmbogățirea, 

suplimentarea sau vizionarea din nou a 

conținutului relevant al programului sau 

orice serviciu prestat de un organism de 

radiodifuziune care constă, în mod 

exclusiv, în punerea la dispoziția 

publicului a unor opere produse de 

organismul de radiodifuziune. Nu intră în 

definiția serviciului online auxiliar 

furnizarea, independent și separat de 

programele organismului de 
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muzică sau la clipuri video. radiodifuziune, a accesului la opere sau la 

alte conținuturi protejate, cum ar fi 

serviciile care oferă acces la opere 

muzicale sau audiovizuale, la albume de 

muzică sau la clipuri video. 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Întrucât se consideră că furnizarea, 

accesarea sau utilizarea unui serviciu 

online auxiliar are loc numai în statul 

membru în care organismul de 

radiodifuziune își are sediul principal, deși, 

de fapt, serviciile online auxiliare pot fi 

furnizate, peste granițe, și în alte state 

membre, este necesar să se asigure faptul 

că, atunci când se stabilește suma de plată 

pentru drepturile în cauză, părțile iau în 

considerare toate aspectele serviciului 

online auxiliar, cum ar fi caracteristicile 

serviciului, audiența, inclusiv audiența din 

statul membru în care organismul de 

radiodifuziune își are sediul principal și 

audiența din alte state membre în care 

serviciul online auxiliar este accesat și 

utilizat, precum și versiunea lingvistică. 

(10) Întrucât se consideră că furnizarea 

unui serviciu online auxiliar are loc numai 

în statul membru în care organismul de 

radiodifuziune își are sediul principal, deși, 

de fapt, serviciile online auxiliare pot fi 

furnizate, peste granițe, și în alte state 

membre, este necesar să se asigure faptul 

că, atunci când se stabilește suma de plată 

pentru drepturile în cauză, părțile iau în 

considerare toate aspectele serviciului 

online auxiliar, cum ar fi caracteristicile 

serviciului, audiența potențială și cea 

efectivă, inclusiv audiența din statul 

membru în care organismul de 

radiodifuziune își are sediul principal și 

audiența din alte state membre în care 

serviciul online auxiliar este accesat și 

utilizat, precum și toate versiunile 

lingvistice. Ar trebui excluse din domeniul 

de aplicare al prezentului regulament 

serviciile online care, luate în ansamblu, 

vizează în primul rând și în principal un 

public din afara statului membru în care 

organismul de radiodifuziune își are 

sediul principal. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Principiul libertății contractuale va 

permite limitarea în continuare a 

(11) Prezentul regulament nu afectează 

nici drepturile prevăzute în temeiul 
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exploatării drepturilor supuse principiului 

țării de origine prevăzut în prezentul 

regulament, în special în măsura în care 

este vorba de anumite mijloace tehnice de 

transmisie sau de anumite versiuni 

lingvistice, cu condiția ca orice astfel de 

limitări ale exploatării drepturilor 

respective să respecte legislația Uniunii. 

Directivei 2001/29/CE, nici dobândirea 

sau vânzarea drepturilor pe o bază 

contractuală pentru astfel de servicii 

online auxiliare. Prin urmare, principiile 

teritorialității și libertății contractuale vor 

permite limitarea în continuare a 

exploatării drepturilor supuse principiului 

țării de origine prevăzut în prezentul 

regulament, în special în măsura în care 

este vorba de anumite mijloace tehnice de 

transmisie sau de anumite versiuni 

lingvistice, cu condiția ca orice astfel de 

limitări ale exploatării drepturilor 

respective să respecte legislația națională 

și legislația Uniunii. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Operatorii de servicii de 

retransmisie prin satelit, rețea digitală 

terestră, rețea pe suport IP în circuit închis, 

rețea mobilă sau rețele similare furnizează 

servicii echivalente cu cele furnizate de 

operatorii de servicii de retransmisie prin 

cablu, atunci când retransmit simultan, fără 

modificări și în formă integrală, în scopul 

recepționării de către public, o transmisie 

inițială dintr-un alt stat membru a unor 

programe de televiziune sau radio, dacă 

această transmisie inițială este efectuată 

prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin 

satelit, dar nu online, și este destinată 

recepționării de către public. Prin urmare, 

aceștia ar trebui să intre sub incidența 

prezentului regulament și să beneficieze de 

mecanismul care introduce gestiunea 

colectivă obligatorie a drepturilor. 

Serviciile de retransmisie prin internet 

deschis ar trebui excluse din domeniul de 

aplicare al prezentului regulament, 

deoarece acestea au caracteristici diferite. 
Serviciile respective nu sunt legate de o 

anumită infrastructură, iar capacitatea 

(12) Operatorii de servicii de 

retransmisie prin satelit, rețea digitală 

terestră, rețea pe suport IP, rețea mobilă 

sau rețele similare, precum și de anumite 

alte retransmisii furnizează servicii 

echivalente cu cele furnizate de operatorii 

de servicii de retransmisie prin cablu, 

atunci când retransmit simultan, fără 

modificări și în formă integrală, în scopul 

recepționării de către public, o transmisie 

inițială dintr-un alt stat membru a unor 

programe de televiziune sau radio, dacă 

această transmisie inițială este efectuată 

prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin 

satelit și online, și este destinată 

recepționării de către public. Prin urmare, 

aceștia ar trebui să intre sub incidența 

prezentului regulament și să beneficieze de 

mecanismul care introduce gestiunea 

colectivă obligatorie a drepturilor. 

Serviciile de retransmisie prin internet 

deschis ar trebui incluse în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament, în 

măsura în care sunt furnizate într-un 

mediu controlat, cum ar fi un grup definit 
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lor de a asigura un mediu controlat este 

limitată, de exemplu, în comparație cu 

cablul sau cu rețelele pe suport IP în 

circuit închis. 

de abonați sau de utilizatori înregistrați și 

comparabil cu rețelele cu circuit închis. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Pentru a asigura securitate juridică 

pentru operatorii de servicii de retransmisie 

prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe 

suport IP în circuit închis, rețea mobilă sau 

rețele similare și pentru a depăși 

disparitățile din legislația națională privind 

aceste servicii de retransmisie, ar trebui să 

se aplice norme similare cu cele care se 

aplică în cazul retransmisiei prin cablu, 

astfel cum este aceasta definită în Directiva 

93/83/CEE. Normele stabilite în directiva 

respectivă includ obligația exercitării 

dreptului de a acorda sau de a refuza 

acordarea unei autorizații către un operator 

de servicii de retransmisie, prin intermediul 

unui organism de gestiune colectivă. Acest 

lucru nu aduce atingere Directivei 

2014/26/UE18 și, în special, dispozițiilor 

sale privind drepturile titularilor de drepturi 

în ceea ce privește alegerea unui organism 

de gestiune colectivă. 

(13) Pentru a asigura securitate juridică 

pentru operatorii de servicii de retransmisie 

prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe 

suport IP, rețea mobilă sau rețele similare 

și pentru a depăși disparitățile din legislația 

națională privind aceste servicii de 

retransmisie, ar trebui să se aplice norme 

similare cu cele care se aplică în cazul 

retransmisiei prin cablu, astfel cum este 

aceasta definită în Directiva 93/83/CEE. 

Normele stabilite în directiva respectivă 

includ obligația exercitării dreptului de a 

acorda sau de a refuza acordarea unei 

autorizații către un operator de servicii de 

retransmisie, prin intermediul unui 

organism de gestiune colectivă. Acest lucru 

nu aduce atingere Directivei 2014/26/UE18 

și, în special, dispozițiilor sale privind 

drepturile titularilor de drepturi în ceea ce 

privește alegerea unui organism de 

gestiune colectivă. 

__________________ __________________ 

18 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind gestiunea colectivă a 

drepturilor de autor și a drepturilor conexe 

și acordarea de licențe multiteritoriale 

pentru drepturile asupra operelor muzicale 

pentru utilizare online pe piața internă (JO 

L 84, 20.3.2014, pp. 72–98). 

18 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind gestiunea colectivă a 

drepturilor de autor și a drepturilor conexe 

și acordarea de licențe multiteritoriale 

pentru drepturile asupra operelor muzicale 

pentru utilizare online pe piața internă (JO 

L 84, 20.3.2014, pp. 72–98). 

 

 

Amendamentul   15 
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Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Radiodifuzorii care își transmit 

semnalele purtătoare de programe printr-

un proces de introducere directă către 

distribuitori în vederea recepționării de 

către public ar trebui să fie răspunzători 

în solidar cu distribuitorii lor pentru 

actele unice și indivizibile de comunicare 

către public și de punere la dispoziția 

publicului, astfel cum sunt definite la 

articolul 3 din Directiva 2001/29/CE, pe 

care le efectuează împreună. Prin urmare, 

aceste organisme de radiodifuziune și 

acești distribuitori ar trebui să obțină o 

autorizație din partea titularilor de 

drepturi în cauză în ceea ce privește 

participarea lor la astfel de acte. 

 

Amendamentul   16 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14b) Aplicarea drepturilor de autor și a 

drepturilor conexe este, în unele cazuri, 

divizată în numeroase drepturi naționale 

definite la nivel teritorial, având titulari 

de drepturi diferiți și fiind exercitate, în 

unele cazuri, de către o entitate diferită. 

Prin urmare, este nevoie de o bază de date 

întreținută de către organismele de 

gestiune colectivă pentru a facilita 

identificarea titularilor de drepturi și 

capacitatea organismelor de 

radiodifuziune și a operatorilor de servicii 

de retransmisie de a încheia contracte de 

licență. 

 

Amendamentul   17 

Propunere de regulament 
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Considerentul 14 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14c) Derogarea prevăzută la articolul 4 

pentru drepturile exercitate de către 

organismele de radiodifuziune nu ar 

trebui să limiteze posibilitatea titularilor 

de drepturi de a alege să-și transfere 

drepturile către un organism de gestiune 

colectivă și, prin urmare, de a avea o cotă-

parte directă din remunerația plătită de 

către operatorul unui serviciu de 

retransmisie. 

 

Amendamentul   18 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pentru a preveni eludarea aplicării 

principiului țării de origine prin 

prelungirea duratei acordurilor existente 

privind exercitarea drepturilor de autor și 

a drepturilor conexe relevante pentru 

furnizarea unui serviciu online auxiliar, 

precum și pentru accesarea sau utilizarea 

unui astfel de serviciu, este necesar ca 

principiul țării de origine să se aplice și la 

acordurile existente, dar după trecerea 

unei perioade de tranziție. 

eliminat 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Prezentul regulament respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. Deși 

gestiunea colectivă obligatorie, în măsura 

în care este impusă pentru exercitarea 

(16) Prezentul regulament respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. Deși 

gestiunea colectivă obligatorie, în măsura 

în care este impusă pentru exercitarea 
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dreptului de comunicare către public în 

ceea ce privește serviciile de retransmisie, 

poate interfera cu exercitarea drepturilor 

titularilor de drepturi, este necesar să se 

introducă o astfel de condiție orientată 

către servicii specifice, pentru a permite, 

prin facilitarea obținerii acestor drepturi, o 

difuzare transfrontalieră pe scară mai largă 

a programelor de televiziune și radio. 

dreptului de comunicare către public în 

ceea ce privește serviciile de retransmisie, 

poate interfera cu exercitarea drepturilor 

titularilor de drepturi, este necesar să se 

introducă o astfel de condiție orientată 

către servicii specifice, pentru a permite, 

prin facilitarea obținerii acestor drepturi, o 

difuzare transfrontalieră pe scară mai largă 

a programelor de televiziune și radio, 

precum și accesul la informații. În plus, 

dispozițiile prezentului regulament nu 

aduc atingere acordurilor din statele 

membre cu privire la gestionarea 

drepturilor, cum ar fi licențele colective 

extinse, prezumțiile legale de reprezentare 

sau de transfer, gestionarea colectivă sau 

înțelegerile similare ori o combinație a 

acestora. 

 

 

Amendamentul   20 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Ar trebui efectuată o reexaminare a 

regulamentului după o perioadă de timp de 

la intrarea în vigoare a acestuia, pentru a 

evalua, printre altele, măsura în care a 

crescut furnizarea transfrontalieră de 

servicii online auxiliare în beneficiul 

consumatorilor europeni și, prin urmare, în 

beneficiul diversității culturale a Uniunii. 

(18) Ar trebui efectuată o reexaminare a 

regulamentului după o perioadă de timp de 

la intrarea în vigoare a acestuia, pentru a 

evalua, printre altele, și având în vedere 

intrarea în vigoare a Regulamentului* 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind asigurarea portabilității 

transfrontaliere a serviciilor de conținut 

online în cadrul pieței interne, măsura în 

care a crescut furnizarea transfrontalieră de 

servicii online auxiliare în beneficiul 

consumatorilor europeni și, prin urmare, în 

beneficiul diversității culturale a Uniunii, 

acordând o atenție deosebită impactului 

acesteia asupra investițiilor în conținut 

european. 

 __________________ 

 * Regulamentul nu a fost încă adoptat. 
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Amendamentul   21 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Întrucât obiectivele prezentului 

regulament, și anume promovarea 

furnizării transfrontaliere de servicii online 

auxiliare și facilitarea retransmisiei 

programelor de televiziune și radio din alte 

state membre, nu pot fi realizate în mod 

satisfăcător de către statele membre și, prin 

urmare, ținând seama de amploare și 

efecte, pot fi realizate mai bine la nivelul 

Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității 

prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporționalității prevăzut la 

același articol, prezentul regulament nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivului său. În ceea ce 

privește furnizarea transfrontalieră de 

servicii online auxiliare, prezentul 

regulament instituie mecanisme de 

facilitare a obținerii drepturilor de autor și 

a drepturilor conexe. Prezentul regulament 

nu obligă organismele de radiodifuziune să 

furnizeze astfel de servicii la nivel 

transfrontalier. De asemenea, prezentul 

regulament nu obligă operatorii de servicii 

de retransmisie să includă în serviciile lor 

programe de televiziune sau radio din alte 

state membre. Prezentul regulament se 

referă numai la exercitarea anumitor 

drepturi de retransmisie în măsura necesară 

pentru a simplifica acordarea de licențe 

privind drepturile de autor și drepturile 

conexe pentru astfel de servicii și numai în 

ceea ce privește programele de televiziune 

și radio din alte state membre ale Uniunii, 

(19) Întrucât obiectivele prezentului 

regulament, și anume promovarea 

furnizării transfrontaliere de servicii online 

auxiliare ale radiodifuzorilor și facilitarea 

retransmisiei programelor de televiziune și 

radio din alte state membre, nu pot fi 

realizate în mod satisfăcător de către statele 

membre și, prin urmare, ținând seama de 

amploare și efecte, pot fi realizate mai bine 

la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 

măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul proporționalității 

prevăzut la același articol, prezentul 

regulament nu depășește ceea ce este 

necesar pentru atingerea obiectivului său. 

În ceea ce privește furnizarea 

transfrontalieră de servicii online auxiliare 

ale radiodifuzorilor, prezentul regulament 

instituie mecanisme de facilitare a obținerii 

drepturilor de autor și a drepturilor conexe. 

Prezentul regulament nu obligă 

organismele de radiodifuziune să furnizeze 

astfel de servicii la nivel transfrontalier. De 

asemenea, prezentul regulament nu obligă 

operatorii de servicii de retransmisie să 

includă în serviciile lor programe de 

televiziune sau radio din alte state membre. 

Prezentul regulament se referă numai la 

exercitarea anumitor drepturi de 

retransmisie în măsura necesară pentru a 

simplifica acordarea de licențe privind 

drepturile de autor și drepturile conexe 

pentru astfel de servicii și numai în ceea ce 

privește programele de televiziune și radio 

din alte state membre ale Uniunii, 
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Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „serviciu online auxiliar” înseamnă 

un serviciu online care constă în furnizarea 

către public, de către sau sub controlul și 

responsabilitatea unui organism de 

radiodifuziune, de programe de radio sau 

televiziune, simultan cu difuzarea lor de 

către organismul de radiodifuziune sau în 

cursul unei perioade definite de timp după 

această difuzare, precum și a oricărui 

material produs de către sau pentru 

organismul de radiodifuziune, care are un 

caracter auxiliar în raport cu această 

difuzare; 

(a) „serviciu online auxiliar” înseamnă 

un serviciu online care constă în furnizarea 

către public, de către sau sub controlul și 

responsabilitatea organism de 

radiodifuziune, a următoarelor servicii: 

 (i) „serviciu în reluare” înseamnă un 

serviciu care constă în furnizarea către 

public, pentru o perioadă limitată de timp, 

de programe de radio sau de televiziune 

care au fost difuzate anterior de către 

organismul de radiodifuziune; 

 (ii) „serviciu simulcast” înseamnă un 

serviciu care constă în furnizarea către 

public de programe de radio sau de 

televiziune în mod linear, în același timp 

cu programul radiodifuzat; 

 (iii) „servicii auxiliare extinse legate de 

materiale audiovizuale” înseamnă servicii 

care oferă acces la materiale ce 

îmbogățesc sau extind programele de 

televiziune și radio difuzate de un 

organism de radiodifuziune, inclusiv prin 

previzualizarea, îmbogățirea, 

suplimentarea sau vizionarea din nou a 

conținutului relevant al programului. 

 Aceste definiții includ serviciile online 

furnizate de un organism de 

radiodifuziune care constau în furnizarea 

către public a operelor produse de 

organismul de radiodifuziune și care sunt 

difuzate numai online; 
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Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) „retransmisie” înseamnă orice 

retransmisie simultană, nemodificată și 

integrală, alta decât retransmisia prin cablu 

definită în Directiva 93/83/CEE și alta 

decât retransmisia printr-un serviciu de 

acces la internet definit în Regulamentul 

(UE) 2015/2120 al Parlamentului 

European și al Consiliului19, al cărei scop 

este recepționarea de către public a unei 

transmisii inițiale din alt stat membru, prin 

cablu sau pe suport radio, inclusiv prin 

satelit, dar nu online, de programe de 

televiziune sau de radio destinate 

recepționării de către public, cu condiția ca 

o astfel de retransmisie să fie efectuată de o 

altă parte decât organismul de 

radiodifuziune care a efectuat transmisia 

inițială sau sub controlul și 

responsabilitatea căruia a fost efectuată 

transmisia inițială. 

(b) „retransmisie” înseamnă orice 

retransmisie simultană, nemodificată și 

integrală, alta decât retransmisia prin cablu 

definită în Directiva 93/83/CEE, al cărei 

scop este recepționarea de către public a 

unei transmisii inițiale din alt stat membru 

prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin 

satelit sau online, de programe de 

televiziune sau de radio destinate 

recepționării de către public, cu condiția ca 

o astfel de retransmisie să fie echivalentă 

cu cele efectuate de operatorii de servicii 

de retransmisie prin cablu și să fie 

efectuată într-un mediu închis și de o altă 

parte decât organismul de radiodifuziune 

care a efectuat transmisia inițială sau sub 

controlul și responsabilitatea căruia a fost 

efectuată transmisia inițială și pentru care 

partea respectivă a dobândit drepturile 

relevante. Retransmisiile online intră în 

domeniul de aplicare al prezentului 

regulament, cu condiția ca acestea să fie 

efectuate într-un mediu controlat, iar 

grupul de beneficiari ai acestor 

retransmisii să poată fi definit în mod 

clar. 

__________________  

19Regulamentul (UE) 2015/2120 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor 

măsuri privind accesul la internetul 

deschis și de modificare a Directivei 

2002/22/CE privind serviciul universal și 

drepturile utilizatorilor cu privire la 

rețelele și serviciile electronice de 

comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 

531/2012 privind roamingul în rețelele 

publice de comunicații mobile în 

interiorul Uniunii, JO L 310, 26.11.2015, 

p. 1. 
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Amendamentul   24 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) „introducere directă” înseamnă un 

proces în două sau mai multe etape, în 

cadrul căruia organismele de 

radiodifuziune transmit semnalele 

purtătoare ale programelor lor de 

televiziune sau de radio destinate 

recepționării de către public unor 

prestatori de servicii, printr-o comunicație 

punct-la-punct, prin cablu sau pe suport 

radio, inclusiv prin satelit, astfel încât 

semnalele să nu poată fi accesate de către 

publicul larg pe parcursul unei astfel de 

transmisii. Furnizorii de servicii oferă 

aceste programe publicului pentru a fi 

vizionate sau ascultate, fără modificări și 

în formă integrală, prin diferite tehnici, 

cum ar fi cablul, sistemele pe bază de 

microunde, sistemele de satelit, rețelele 

digitale terestre, rețelele pe suport IP, 

rețelele mobile sau rețele similare. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Se consideră că actele de 

comunicare către public și de punere la 

dispoziție, care au loc în cazul furnizării 

unui serviciu online auxiliar de către sau 

sub controlul și responsabilitatea unui 

organism de radiodifuziune, precum și 

actele de reproducere necesare pentru 

furnizarea, accesarea sau utilizarea 
serviciului online auxiliar au loc, din 

perspectiva exercitării drepturilor de autor 

și a drepturilor conexe relevante pentru 

aceste acte, numai în statul membru în care 

organismul de radiodifuziune își are sediul 

(1) Se consideră că actele de 

comunicare către public și de punere la 

dispoziție a programelor de știri și a 

programelor de actualități, care au loc în 

cazul furnizării unui serviciu online 

auxiliar de către sau sub controlul și 

responsabilitatea unui organism de 

radiodifuziune, precum și actele de 

reproducere a programelor de știri și a 

programelor de actualități necesare 

pentru furnizarea serviciului online 

auxiliar au loc, din perspectiva exercitării 

drepturilor de autor și a drepturilor conexe 
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principal. relevante pentru aceste acte, numai în statul 

membru în care organismul de 

radiodifuziune își are sediul principal. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Alineatul (1) nu aduce atingere 

principiilor teritorialității și libertății 

contractuale prevăzute în legislația 

privind drepturile de autor și niciunui 

drept prevăzut în Directiva 2001/29/CE. 

În acest temei, părțile au dreptul să 

convină în continuare cu privire la 

introducerea unor limite referitoare la 

exploatarea drepturilor menționate la 

alineatul (1), cu condiția ca orice astfel de 

limitare să fie în conformitate cu dreptul 

Uniunii și legislația națională. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Atunci când se stabilește suma de 

plată pentru drepturile supuse principiului 

țării de origine prevăzut la alineatul (1), 

părțile iau în considerare toate aspectele 

serviciului online auxiliar, cum ar fi 

caracteristicile serviciului online auxiliar, 

audiența și versiunea lingvistică. 

(2) Atunci când se stabilește suma de 

plată pentru drepturile supuse principiului 

țării de origine prevăzut la alineatul (1), 

părțile iau în considerare toate aspectele 

serviciului online auxiliar, cum ar fi 

caracteristicile serviciului online auxiliar, 

audiența în statul membru în care 

organismul de radiodifuziune își are 

sediul principal, precum și audiența în 

alte state membre și diferitele versiuni 

lingvistice. 
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Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Toate litigiile legate de exercitarea 

drepturilor care decurg din prezentul 

articol intră sub jurisdicția competentă a 

statului membru în care este stabilit 

organismul de radiodifuziune care 

furnizează serviciul online. 

 

Amendamentul   29 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) Alineatul (1) nu se aplică 

serviciilor online auxiliare care sunt 

destinate, în primul rând și în principal, 

unui public din afara statului membru în 

care organismul de radiodifuziune își are 

sediul principal. 

 

Amendamentul   30 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Atunci când autorii și-au 

transferat dreptul de retransmisie unui 

producător, ei păstrează un drept 

inalienabil de a obține o remunerație 

echitabilă pentru retransmisia operei, 

care poate fi exercitat numai prin 

intermediul unui organism de gestiune 

colectivă care îi reprezintă pe autori, cu 

excepția cazului în care alte acorduri de 

gestiune colectivă le garantează o astfel 

de remunerație autorilor de opere 

audiovizuale. 
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Amendamentul   31 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Statele membre se asigură că, în 

cazul reutilizării integrale a serviciilor 

online ale organismelor de 

radiodifuziune, contractul colectiv 

încheiat de către o asociație 

reprezentativă care reunește utilizatori 

sau asociații de utilizatori pentru o 

anumită categorie de opere poate fi extins 

pentru a include titularii de drepturi ai 

aceleiași categorii, nereprezentați de către 

asociația reprezentativă. Titularii de 

drepturi nereprezentați pot contesta 

oricând această extindere și își pot 

exercita drepturile în mod individual sau 

colectiv în cadrul altui grup. 

 

Amendamentul   32 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 5 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Organismele de gestiune colectivă 

mențin o bază de date care furnizează 

informații privind aplicarea drepturilor de 

autor și a drepturilor conexe, inclusiv 

titularul unui drept, tipul de utilizare, 

teritoriul, precum și perioada care se 

aplică operelor protejate. 

 

Amendamentul   33 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 5 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (5c) Alineatele (1)-(5) se aplică 

furnizărilor de servicii care transmit 

publicului programe de radio și de 

televiziune ale organismelor de 

radiodifuziune, recepționate prin 

introducere directă. 

 

Amendamentul   34 

Propunere de regulament 

Articolul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 4a 

 Exploatarea programelor de 

radiodifuziune printr-un proces de 

introducere directă 

 Organismele de radiodifuziune care 

transmit semnalele purtătoare ale 

programelor lor printr-un proces de 

introducere directă către distribuitori în 

vederea recepționării de către public sunt 

răspunzători în solidar cu astfel de 

distribuitori pentru actele unice și 

indivizibile de comunicare către public și 

de punere la dispoziția publicului, astfel 

cum sunt definite la articolul 3 din 

Directiva 2001/29/CE, pe care le 

efectuează împreună. Într-o astfel de 

situație, atât organismul de 

radiodifuziune, cât și distribuitorii 

implicați în proces ar trebui să obțină o 

autorizație din partea titularilor de 

drepturi în cauză în ceea ce privește 

participarea lor la astfel de acte, precum 

și exploatarea acestora. 

 

Amendamentul   35 

Propunere de regulament 

Articolul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5 eliminat 
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Dispoziție tranzitorie  

Acordurile privind exercitarea drepturilor 

de autor și a drepturilor conexe relevante 

pentru actele de comunicare către public 

și de punere la dispoziție care au loc în 

cursul furnizării unui serviciu online 

auxiliar, precum și pentru actele de 

reproducere necesare pentru furnizarea, 

accesarea sau utilizarea unui serviciu 

online auxiliar, care sunt în vigoare la [a 

se insera de către OP data menționată la 

articolul 7 alineatul (2)], fac obiectul 

articolului 2 începând cu [a se insera de 

către OP data menționată la articolul 7 

alineatul (2) + 2 ani], dacă expiră după 

această dată. 

 

 

Amendamentul   36 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prezentul regulament se aplică de la 

[6 luni de la data publicării, a se insera data 

corespunzătoare de către OP]. 

(2) Prezentul regulament se aplică de la 

[12 luni de la data publicării, a se insera 

data corespunzătoare de către OP]. 
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