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Amendamentul 273
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Serviciile la cerere pot juca un rol 
decisiv în difuzarea operelor europene în 
întreaga Uniune Europeană. Cu toate 
acestea, în cazul contractelor privind 
exploatarea online a operelor respective se 
pot întâmpina dificultăți legate de 
acordarea de licențe privind drepturile. 
Astfel de probleme pot apărea, de exemplu, 
atunci când titularul drepturilor pentru un 
anumit teritoriu nu este interesat de 
exploatarea online a operei sau atunci când 
există probleme legate de posibilitățile de 
exploatare.

(29) Serviciile la cerere pot juca un rol 
decisiv în difuzarea operelor europene în 
toate statele membre ale Uniunii 
Europene. Cu toate acestea, în cazul 
contractelor privind exploatarea online a 
operelor respective se pot întâmpina 
dificultăți legate de acordarea de licențe 
privind drepturile. Astfel de probleme pot 
apărea, de exemplu, atunci când titularul 
drepturilor pentru un anumit teritoriu nu 
este interesat de exploatarea online a operei 
sau atunci când există probleme legate de 
posibilitățile de exploatare.

Or. fr

Amendamentul 274
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Serviciile la cerere pot juca un rol 
decisiv în difuzarea operelor europene în 
întreaga Uniune Europeană. Cu toate 
acestea, în cazul contractelor privind 
exploatarea online a operelor respective se 
pot întâmpina dificultăți legate de 
acordarea de licențe privind drepturile. 
Astfel de probleme pot apărea, de exemplu, 
atunci când titularul drepturilor pentru un 
anumit teritoriu nu este interesat de 
exploatarea online a operei sau atunci când 
există probleme legate de posibilitățile de 
exploatare.

(29) Serviciile la cerere pot juca un rol 
decisiv în difuzarea operelor europene în 
întreaga Uniune Europeană. Cu toate 
acestea, în cazul contractelor privind 
beneficierea online de operele respective 
se pot întâmpina dificultăți legate de 
acordarea de licențe privind drepturile. 
Astfel de probleme pot apărea, de exemplu, 
atunci când titularul drepturilor pentru un 
anumit teritoriu nu este interesat de 
exploatarea online a operei sau atunci când 
există probleme legate de posibilitățile de 
exploatare.
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Or. en

Amendamentul 275
Julia Reda

Propunere de directivă
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Reproducerea operelor culturale, 
mai exact digitalizarea lor, va fi, în anii 
următori, cel mai puternic instrument nu 
numai pentru conservarea patrimoniului 
nostru cultural, ci și pentru asigurarea 
accesului amplu al cercetătorilor, 
studenților și publicului larg. În schimb, 
accesul la cultură va fi periclitat dacă 
aceste digitalizări sunt protejate de 
drepturile de autor. Reproducerea fidelă a 
operelor care nu constituie o 
transformare creativă nu ar trebui 
îngreunată de obstacole suplimentare 
care să aibă un efect de descurajare a 
digitalizării patrimoniului cultural.

Or. en

Amendamentul 276
József Szájer, Andrea Bocskor

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a facilita acordarea de 
licențe privind drepturile asupra operelor 
audiovizuale către platformele de video la 
cerere, prezenta directivă impune statelor 
membre să instituie un mecanism de 
negociere care să permită părților care 
doresc să încheie un contract să se bazeze 
pe asistența unui organism imparțial. 
Organismul respectiv ar trebui să se 
întâlnească cu părțile și să le ajute să 

(30) Pentru a facilita acordarea de 
licențe privind drepturile asupra operelor 
audiovizuale către platformele de video la 
cerere, prezenta directivă impune statelor 
membre să instituie un mecanism de 
negociere, gestionat de un organism 
național desemnat, existent sau nou 
înființat, care să permită părților care 
doresc să încheie un contract să se bazeze 
pe asistența unui organism imparțial. În 
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negocieze oferind consiliere profesională și 
externă. În acest context, statele membre ar 
trebui să decidă condițiile de funcționare a 
mecanismului de negociere, inclusiv când 
și pentru cât timp se acordă asistență pentru 
negocieri, precum și cine suportă 
costurile. Statele membre ar trebui să se 
asigure că sarcinile administrative și 
financiare rămân proporționale, pentru a 
garanta eficiența forumului de negociere.

cazul în care negocierea implică părți din 
state membre diferite, acestea ar trebui să 
convină în prealabil în privința statului 
membru competent, în cazul în care 
mecanismul de negociere este necesar în 
vreun moment în negocierea lor.
Organismul respectiv ar trebui să se 
întâlnească cu părțile și să le ajute să 
negocieze oferind consiliere profesională și 
externă. În acest context, statele membre ar 
trebui să decidă condițiile de funcționare a 
mecanismului de negociere, inclusiv când 
și pentru cât timp se acordă asistență pentru 
negocieri, precum și modul de distribuire a 
costurilor care apar. Statele membre ar 
trebui să se asigure că sarcinile 
administrative și financiare rămân 
proporționale, pentru a garanta eficiența 
forumului de negociere.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice noțiunea de organism național.

Amendamentul 277
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a facilita acordarea de 
licențe privind drepturile asupra operelor 
audiovizuale către platformele de video la 
cerere, prezenta directivă impune statelor 
membre să instituie un mecanism de 
negociere care să permită părților care 
doresc să încheie un contract să se bazeze 
pe asistența unui organism imparțial. 
Organismul respectiv ar trebui să se 
întâlnească cu părțile și să le ajute să 
negocieze oferind consiliere profesională și
externă. În acest context, statele membre ar 
trebui să decidă condițiile de funcționare a 

(30) Pentru a facilita acordarea de 
licențe privind drepturile asupra operelor 
audiovizuale către platformele de video la 
cerere, prezenta directivă impune statelor 
membre să instituie un mecanism de 
negociere care să permită părților care 
doresc să încheie un contract să se bazeze 
pe asistența unui organism public
imparțial. Organismul respectiv ar trebui să 
se întâlnească cu părțile și să le ajute să 
negocieze oferind consiliere profesională,
externă, imparțială și accesibilă financiar. 
În acest context, statele membre ar trebui 
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mecanismului de negociere, inclusiv când 
și pentru cât timp se acordă asistență pentru 
negocieri, precum și cine suportă costurile. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
sarcinile administrative și financiare rămân 
proporționale, pentru a garanta eficiența 
forumului de negociere.

să decidă condițiile de funcționare a 
mecanismului de negociere, inclusiv când 
și pentru cât timp se acordă asistență pentru 
negocieri, cine suportă costurile și 
componența acestor organisme. Statele 
membre ar trebui să se asigure că sarcinile 
administrative și financiare rămân 
proporționale, pentru a garanta eficiența 
forumului de negociere.

Or. en

Amendamentul 278
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a facilita acordarea de 
licențe privind drepturile asupra operelor 
audiovizuale către platformele de video la 
cerere, prezenta directivă impune statelor 
membre să instituie un mecanism de 
negociere care să permită părților care 
doresc să încheie un contract să se bazeze 
pe asistența unui organism imparțial. 
Organismul respectiv ar trebui să se 
întâlnească cu părțile și să le ajute să 
negocieze oferind consiliere profesională și 
externă. În acest context, statele membre ar 
trebui să decidă condițiile de funcționare a 
mecanismului de negociere, inclusiv când 
și pentru cât timp se acordă asistență pentru 
negocieri, precum și cine suportă costurile. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
sarcinile administrative și financiare rămân 
proporționale, pentru a garanta eficiența 
forumului de negociere.

(30) Pentru a facilita acordarea de 
licențe privind drepturile asupra operelor 
audiovizuale către platformele de video la 
cerere, prezenta directivă impune statelor 
membre să instituie un mecanism de 
facilitare care să permită părților relevante
care doresc să încheie un contract să se 
bazeze pe asistența unui organism 
imparțial. Organismul respectiv ar trebui să 
se întâlnească cu părțile relevante și să 
faciliteze negocierea, oferind consiliere 
profesională și externă. În acest context, 
statele membre ar trebui să decidă 
condițiile de funcționare a mecanismului 
de facilitare, inclusiv când și pentru cât 
timp se acordă asistență pentru negocieri, 
precum și cine suportă costurile. Statele 
membre ar trebui să se asigure că sarcinile 
administrative și financiare rămân 
proporționale, pentru a garanta eficiența 
forumului de facilitare.

Or. ro

Amendamentul 279
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Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a facilita acordarea de 
licențe privind drepturile asupra operelor 
audiovizuale către platformele de video la 
cerere, prezenta directivă impune statelor 
membre să instituie un mecanism de 
negociere care să permită părților care 
doresc să încheie un contract să se bazeze 
pe asistența unui organism imparțial. 
Organismul respectiv ar trebui să se 
întâlnească cu părțile și să le ajute să 
negocieze oferind consiliere profesională și 
externă. În acest context, statele membre ar 
trebui să decidă condițiile de funcționare a 
mecanismului de negociere, inclusiv când 
și pentru cât timp se acordă asistență pentru 
negocieri, precum și cine suportă costurile. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
sarcinile administrative și financiare rămân 
proporționale, pentru a garanta eficiența 
forumului de negociere.

(30) Pentru a facilita acordarea de 
licențe privind drepturile asupra operelor 
audiovizuale către platformele de video la 
cerere, prezenta directivă recomandă
statelor membre să instituie un mecanism 
de negociere care să permită părților care 
doresc să încheie un contract să se bazeze 
pe asistența unui organism imparțial. 
Organismul respectiv ar trebui să se 
întâlnească cu părțile și să le ajute să 
negocieze oferind consiliere profesională și 
externă. În acest context, statele membre ar 
trebui să decidă condițiile de funcționare a 
mecanismului de negociere, inclusiv când 
și pentru cât timp se acordă asistență pentru 
negocieri, precum și cine suportă costurile. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
sarcinile administrative și financiare rămân 
proporționale, pentru a garanta eficiența 
forumului de negociere.

Or. fr

Amendamentul 280
Julia Reda

Propunere de directivă
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Colectarea, catalogarea, 
conservarea și punerea la dispoziție a 
patrimoniului Uniunii sunt de o 
importanță capitală și ar trebui 
consolidate, în beneficiul generațiilor 
viitoare. Acest lucru ar trebui realizat în 
special prin conservarea patrimoniului 
publicat. În acest scop, ar trebui creat un 
depozit legal al Uniunii, pentru a asigura 
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colectarea sistematică a publicațiilor 
produse în cadrul Uniunii și referitoare la 
Uniune, cum ar fi cele referitoare la 
dreptul Uniunii, la istoria și integrarea 
acesteia, la politică și democrație, la 
chestiunile instituționale și parlamentare 
sau la politică, păstrând astfel 
patrimoniul intelectual al Uniunii și 
viitorul patrimoniu de publicații. Acest 
patrimoniu ar trebui nu doar protejat prin 
crearea unei arhive a Uniunii pentru 
publicațiile care se ocupă de aspecte 
legate de UE, ci și pus la dispoziția 
cetățenilor Uniunii și a generațiilor 
viitoare. Biblioteca Parlamentului 
European, ca bibliotecă a singurei 
instituții care îi reprezintă în mod direct 
pe cetățenii Uniunii, ar trebui desemnată 
biblioteca de depozit a Uniunii. Pentru a 
nu crea complicații excesive pentru 
editori, tipografi și importatori, ar trebui 
acordat tratament preferențial 
publicațiilor electronice, cum ar fi cărțile, 
ziarele și revistele electronice pentru 
depozitarea lor în biblioteca 
Parlamentului European, care ar trebui 
apoi să pună la dispoziția cititorilor 
publicațiile din cadrul depozitului legal al 
Uniunii pe care aceasta îl păstrează, în 
scopuri de cercetare sau studiu, urmând 
bunele practici ale bibliotecilor similare. 
În plus, procedurile de colectare și de 
furnizare ar trebui să urmărească evitarea 
sarcinilor inutile utilizând cerințele 
juridice existente privind depozitul, 
precum și procedurile de colectare și de 
furnizare în vrac.

Or. en

Amendamentul 281
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
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Martina Michels, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Judith 
Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Igor 
Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, Ernest 
Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Gabriele 
Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, Rosa 
D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 282
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 283
József Szájer, Andrea Bocskor

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.

eliminat

Or. en
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Justificare

Noul drept planificat ar face o distincție între diferitele tipuri de publicații jurnalistice și nu 
s-ar baza pe faptul că aceste publicații sunt protejate sau nu prin drepturi de autor, ci pe alte 
criterii (de exemplu, unul dintre criterii este că acestea nu ar trebui să fie reviste științifice în 
conformitate cu considerentul 33) . Prin urmare, pare a fi o protecție paralelă care se adaugă 
drepturilor de autor asupra anumitor publicații.

Amendamentul 284
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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) 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 și agențiile de presă se 
confruntă cu probleme în ceea ce privește 
acordarea de licențe privind drepturile de 
utilizare online a publicațiilor lor și 
recuperarea investițiilor. Această situație 
este cauzată în principal de faptul că 
unele agregatoare de știri utilizează 
conținutul editorilor și al agențiilor de 
presă fără a încheia contracte de licență și 
fără a remunera în mod corespunzător 
munca prestată. Agregatoarele de știri 
răspund pentru conținuturile pe care le 
pun la dispoziția publicului. Atât timp cât 
editorii de publicații și agențiile de presă 
nu sunt recunoscuți ca titulari de drepturi, 
acordarea de licențe și asigurarea 
respectării acestora sunt adesea complexe 
și ineficiente.

Or. fr

Amendamentul 285
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Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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) 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. Agregatoarele de știri și 
motoarele de căutare și-au dezvoltat din 
ce în ce mai mult activitățile și realizează 
profit din conținutul editorilor de presă. 
Aceste profituri nu sunt împărțite în mod 
echitabil cu creatorii și editorii. 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.

Or. de

Amendamentul 286
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Esther de Lange, Pascal Arimont

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 

(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 
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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.

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, într-un context în care 
agregatoarele de știri și motoarele de 
căutare obțin un profit din ce în ce mai 
mare datorită publicațiilor de presă, fără 
a contribui la dezvoltarea lor și fără a-i 
remunera în mod echitabil pe creatorii 
acestora. 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.

Or. en

Amendamentul 287
Daniel Buda

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) 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, precum și 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 . 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 
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adesea complexe și ineficiente.

Or. ro

Amendamentul 288
Sajjad Karim

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. Presa are o 
contribuție fundamentală la dezbaterea 
publică și la buna funcționare a unei 
societăți democratice prin investițiile în 
conținut. Cu toate acestea, în contextul 
tranziției de la presa tipărită la cea digitală, 
editorii de publicații de presă se confruntă 
cu probleme în ceea ce privește 
recuperarea investițiilor și negocierea cu 
furnizorii de servicii online.

Or. en

Amendamentul 289
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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 

(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 
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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.

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. Acordarea de licențe și 
asigurarea respectării acestora în mediul 
digital sunt adesea complexe și ineficiente.

Or. en

Amendamentul 290
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Marju 
Lauristin, Josef Weidenholzer

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. 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.

Or. en

Amendamentul 291
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton
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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) O presă liberă și pluralistă este 
esențială pentru a asigura un jurnalism de 
calitate și accesul cetățenilor statelor 
membre 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.

Or. fr

Amendamentul 292
József Szájer, Andrea Bocskor

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 

eliminat



AM\1123345RO.docxx 17/151 PE603.010v01-00

RO

la dispoziția publicului a publicațiilor de 
presă în cazul utilizărilor digitale.

Or. en

Justificare

Noul drept planificat ar face o distincție între diferitele tipuri de publicații jurnalistice și nu 
s-ar baza pe faptul că aceste publicații sunt protejate sau nu prin drepturi de autor, ci pe alte 
criterii (de exemplu, unul dintre criterii este că acestea nu ar trebui să fie reviste științifice în 
conformitate cu considerentul 33) . Prin urmare, pare a fi o protecție paralelă care se adaugă 
drepturilor de autor asupra anumitor publicații.

Amendamentul 293
Jens Rohde

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 294
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 32
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 295
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Judith 
Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Igor 
Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bodil 
Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Gabriele Zimmer, Laura 
Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, Rosa D'Amato, Marco 
Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 296
Jiří Maštálka

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 297
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Contribuția organizatorică și (32) Investiția organizatorică și 
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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.

financiară a editorilor la producerea 
publicațiilor de presă trebuie să fie 
recunoscută și încurajată în continuare 
pentru a asigura viabilitatea sectorului 
editorial.

Or. en

Amendamentul 298
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Josef 
Weidenholzer

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 jurnaliștilor și a editorilor la 
producerea publicațiilor de presă trebuie să 
fie recunoscută și încurajată pentru a 
asigura viabilitatea producției de știri.

Or. en

Amendamentul 299
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Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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, se solicită ca statele 
membre să ia măsuri pentru a asigura o 
protecție juridică optimă pentru publicațiile 
de presă în cazul utilizărilor digitale. 
Astfel, se sugerează ca această protecție să 
fie asigurată prin introducerea în sistemele 
juridice naționale, dacă este necesar, a 
unor drepturi conexe dreptului de autor 
pentru reproducerea și punerea la dispoziția 
publicului a publicațiilor de presă în cazul 
utilizărilor digitale.

Or. fr

Amendamentul 300
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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 

(32) Contribuția organizatorică și 
financiară a editorilor și a agențiilor de 
presă 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 
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dispoziția publicului a publicațiilor de 
presă în cazul utilizărilor digitale.

punerea la dispoziția publicului a 
publicațiilor de presă în cazul utilizărilor 
digitale și analogice.

Or. fr

Amendamentul 301
Kosma Złotowski

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. 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.

Or. en

Amendamentul 302
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

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 

(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 
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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.

editorial. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă, la nivelul Uniunii, o protecție 
juridică armonizată pentru publicațiile de 
presă. 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.

Or. en

Amendamentul 303
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Pascal Arimont

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. 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.

Or. en

Amendamentul 304
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 32
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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 
efectiv prin introducerea, în dreptul 
Uniunii, a unor drepturi conexe dreptului 
de autor pentru reproducerea și punerea la 
dispoziția publicului a publicațiilor de 
presă.

Or. de

Amendamentul 305
Rosa Estaràs Ferragut

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 
efectiv prin introducerea, în dreptul 
Uniunii, a unor drepturi conexe dreptului 
de autor pentru reproducerea și punerea la 
dispoziția publicului a publicațiilor de 
presă.

Or. es
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Justificare

Propunerea prevede doar drepturi pentru utilizări digitale. Dreptul asociat al editorilor în 
ceea ce privește utilizările analogice se subînțelege.

Amendamentul 306
Angel Dzhambazki

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 
efectiv prin introducerea, în dreptul 
Uniunii, a unor drepturi conexe dreptului 
de autor pentru reproducerea și punerea la 
dispoziția publicului a publicațiilor de 
presă.

Or. en

Justificare

Propunerea prevede doar drepturile pentru utilizările digitale, întrucât rolul editorilor este 
valabil atât pentru presa tipărită, cât și pentru cea digitală. De fapt, alți titulari de drepturi 
conexe beneficiază de întreaga gamă de drepturi, cum ar fi producătorii de film și 
organizațiile de radiodifuziune. Prin urmare, dispoziția ar trebui să se poată aplica ambelor 
aspecte.

Amendamentul 307
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Propunere de directivă
Considerentul 33
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 308
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 309
Jens Rohde

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 310
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 311
Pavel Svoboda

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, 

eliminat
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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.

Or. cs

Amendamentul 312
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry 
Reintke, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor 
Škrlec, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, 
Ernest Urtasun, Monika Vana, Bodil Valero, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, 
Gabriele Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, 
Rosa D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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 

(33) În sensul prezentei directive, este 
necesar să se clarifice domeniul de 
aplicare al protecției prevăzute la 
articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE.
Pentru a îmbunătăți securitatea juridică 
pentru toate părțile vizate și a asigura 
libertatea de a desfășura anumite acțiuni 
necesare pentru funcționarea normală a 
internetului, dar și pentru a ține seama de 
anumite drepturi fundamentale, aceste 
articole nu ar trebui să se aplice actelor de 
introducere de hyperlinkuri, deoarece 
aceste acte nu constituie o comunicare
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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.

publică.

Or. en

Amendamentul 313
Rosa Estaràs Ferragut

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. Protecția nu se aplică actelor de 
introducere de hyperlinkuri, deoarece 
aceste acte nu constituie o comunicare 
publică.

Or. es

Justificare

Publicațiile științifice fac parte din presa cu caracter periodic, dar ele sunt excluse în mod 
explicit în propunere.
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Amendamentul 314
Daniel Buda

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. Protecția nu se aplică actelor de 
introducere de hyperlinkuri, deoarece 
aceste acte nu constituie o comunicare 
publică.

Or. ro

Amendamentul 315
Angel Dzhambazki

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 

(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 



PE603.010v01-00 32/151 AM\1123345RO.docxx

RO

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.

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. Protecția nu se aplică actelor de 
introducere de hyperlinkuri, deoarece 
aceste acte nu constituie o comunicare 
publică.

Or. en

Amendamentul 316
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Esther de Lange, Pascal Arimont

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, ar trebui să 
intre în domeniul de aplicare al protecției 
acordate publicațiilor de presă în temeiul 
prezentei directive. Protecția ar trebui să 
se aplice în special în cazul în care 
conținutul este generat automat, de 
exemplu, de agregatoarele de știri, dar nu 
se aplică actelor care nu constituie o 
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comunicare publică, astfel cum ar fi putea 
fi cazul în ceea ce privește actele de 
introducere de hyperlinkuri.

Or. en

Amendamentul 317
Kosma Złotowski

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 strict în scop științific, academic 
sau necomercial, 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.

Or. en

Amendamentul 318
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 33
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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. Protecția nu se aplică 
actelor de introducere de hyperlinkuri, 
atunci când aceste acte nu constituie o 
comunicare publică.

Or. fr

Amendamentul 319
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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 

(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, ar trebui, de 
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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.

asemenea, 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.

Or. de

Amendamentul 320
Antanas Guoga, Eva Maydell

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. Protecția nu se aplică 
actelor de referențiere informatizată și 
nici sistemelor de indexare de tipul 
hyperlinkurilor.

Or. en

Amendamentul 321
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Considerentul 33
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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, 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.

Or. es

Justificare

Publicațiile științifice fac parte din presa cu caracter periodic, dar ele sunt excluse în mod 
explicit în propunere.

Amendamentul 322
Sajjad Karim

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, 

(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, 
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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.

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 include 
introducerea de hyperlinkuri, deoarece 
aceasta nu constituie o comunicare 
publică.

Or. en

Amendamentul 323
Sajjad Karim

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

Amendamentul 324
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin
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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

Amendamentul 325
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

eliminat
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scopuri cum sunt cel al criticii sau al 
recenziei, prevăzută la articolul 5 
alineatul (3) litera (d) din directiva 
menționată.

Or. en

Amendamentul 326
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry 
Reintke, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor 
Škrlec, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, 
Ernest Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, 
Gabriele Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, 
Rosa D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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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Amendamentul 327
Jens Rohde

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

Amendamentul 328
Jiří Maštálka

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 329
Antanas Guoga, Eva Maydell

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

Amendamentul 330
Pavel Svoboda

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul



PE603.010v01-00 42/151 AM\1123345RO.docxx

RO

(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. cs

Amendamentul 331
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Joëlle Bergeron, António Marinho e Pinto

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.

(34) Drepturile acordate editorilor de 
publicații de presă și agențiilor 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 la articolul 2 și la 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2001/29/CE, precum și la articolele 3 și 9 
din Directiva 2006/115/CE, în măsura în 
care sunt vizate utilizările publicațiilor de 
presă. În cazul în care sunt protejate prin 
drept de autor, extrasele scurte din 
publicațiile de presă constituie o 
reproducere, având în vedere valoarea lor 
economică. Prin urmare, nu ar trebui 
permisă utilizarea neautorizată a 
acestora, cu excepția cazului în care 
utilizarea respectivă are loc într-un cadru 
privat și nu are caracter comercial.
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De asemenea, aceste drepturi 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. Protecția 
conferită editorilor și agențiilor de presă 
prin prezenta directivă ar trebui să se 
aplice și în cazul conținutului generat în 
mod automat de agregatoarele de știri.

Or. fr

Amendamentul 332
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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.

(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. 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. Protecția 
acordată publicațiilor de presă în temeiul 
prezentei directive ar trebui să se aplice și 
în cazul în care conținutul este generat în 
mod automat, de exemplu în cazul 
agregatoarelor de știri.

Or. de
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Justificare

Prezentul amendament are scopul de a se asigura că fragmentele sunt acoperite de editori în 
mod adecvat.

Amendamentul 333
Kosma Złotowski

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.

(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, 
precum și ca drepturile de distribuire, de 
închiriere și de împrumut prevăzute în 
Directiva 2006/115/CE. 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.

Or. en

Amendamentul 334
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 

(34) Eventualele drepturi acordate 
editorilor de publicații de presă de către 
statele membre care decid în această 
privință în temeiul prezentei directive ar 
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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.

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.

Or. fr

Amendamentul 335
Rosa Estaràs Ferragut

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.

(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 și ca 
drepturile de distribuire, de închiriere și 
de împrumut prevăzute în Directiva 
2006/115/CE. 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.

Or. es
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Justificare

Propunerea prevede acordarea de drepturi doar pentru utilizările digitale, în timp ce rolul 
editorului și investițiile editorului în societățile cu caracter editorial se referă la utilizări
tipărite și digitale, indiferent de metoda de difuzare. Alți titulari de drepturi conexe se bucură 
de drepturi depline. Dacă se acordă drepturi doar pentru utilizările digitale, se poate înțelege 
că ediția tipărită nu merită același grad de protecție și nu sunt luate în considerare 
reproducerea, distribuirea și închirierea/împrumutul neautorizate. Inexistența drepturilor 
pentru utilizările analogice ar fi similară cu o situație în care nu ar fi acoperite DVD-urile și 
CD-urile pentru producătorii de film.

Amendamentul 336
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Pascal Arimont

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.

(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. 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.

Or. en

Amendamentul 337
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Considerentul 34
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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.

(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. 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.

Or. en

Amendamentul 338
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Frédérique Ries, António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Atunci când agregatorul 
reutilizează extrase, editorul sau agenția 
de presă ar trebui să poată decide, din 
motive specifice, să îi acorde o licență 
gratuită.

Or. fr

Amendamentul 339
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Propunere de directivă
Considerentul 35
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 340
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, 
Marietje Schaake, Judith Sargentini, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, 
Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, Ernest 
Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Gabriele 
Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, Rosa 
D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 341
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 342
Jens Rohde

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 343
Jiří Maštálka

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 344
Sajjad Karim

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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 345
Pavel Svoboda

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.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 346
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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, 

(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, 
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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.

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. Statele 
membre ar trebui să se asigure că o parte 
echitabilă din remunerație, derivată din 
utilizarea dreptului editorilor de presă, 
este atribuită jurnaliștilor, autorilor și 
altor titulari de drepturi.

Or. de

Amendamentul 347
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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 și agențiilor 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 și 
agențiile 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 sau agențiile 
de presă, pe de o parte, și autori și alți 
titulari de drepturi, pe de altă parte.

Or. fr



PE603.010v01-00 54/151 AM\1123345RO.docxx

RO

Amendamentul 348
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 de către statele membre 
care doresc acest lucru 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.

Or. fr

Amendamentul 349
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Editorii, inclusiv cei de publicații 
de presă, cărți sau publicații științifice, 
recurg adesea la transferul drepturilor 
autorilor pe baza unor acorduri 
contractuale sau a unor dispoziții legale. 
În acest context, editorii realizează o 

eliminat
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investiție în vederea exploatării operelor 
cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 
cazuri, pot fi privați de venituri atunci 
când aceste opere sunt utilizate în temeiul 
excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 
pentru copierea privată și reprografie. 
Într-o serie de state membre, compensația 
pentru utilizările care fac obiectul 
excepțiilor respective este împărțită între 
autori și editori. Pentru a ține seama de 
această situație și a îmbunătăți securitatea 
juridică pentru toate părțile interesate, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stabili că, atunci când 
autorul și-a transferat drepturile sau a 
acordat o licență unui editor ori a 
contribuit în alt mod cu operele sale la o 
publicație și când sunt instituite sisteme 
pentru a compensa prejudiciul cauzat de o 
excepție sau o limitare, editorii au dreptul 
să pretindă o parte dintr-o astfel de 
compensație, iar sarcina editorului de a-și 
susține pretenția nu ar trebui să 
depășească cerințele prevăzute în cadrul 
sistemului existent.

Or. en

Amendamentul 350
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Editorii, inclusiv cei de publicații 
de presă, cărți sau publicații științifice, 
recurg adesea la transferul drepturilor 
autorilor pe baza unor acorduri 
contractuale sau a unor dispoziții legale. 
În acest context, editorii realizează o 
investiție în vederea exploatării operelor 
cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 
cazuri, pot fi privați de venituri atunci 
când aceste opere sunt utilizate în temeiul 
excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 

eliminat
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pentru copierea privată și reprografie. 
Într-o serie de state membre, compensația 
pentru utilizările care fac obiectul 
excepțiilor respective este împărțită între 
autori și editori. Pentru a ține seama de 
această situație și a îmbunătăți securitatea 
juridică pentru toate părțile interesate, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stabili că, atunci când 
autorul și-a transferat drepturile sau a 
acordat o licență unui editor ori a 
contribuit în alt mod cu operele sale la o 
publicație și când sunt instituite sisteme 
pentru a compensa prejudiciul cauzat de o 
excepție sau o limitare, editorii au dreptul 
să pretindă o parte dintr-o astfel de 
compensație, iar sarcina editorului de a-și 
susține pretenția nu ar trebui să 
depășească cerințele prevăzute în cadrul 
sistemului existent.

Or. en

Amendamentul 351
Julia Reda

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Editorii, inclusiv cei de publicații 
de presă, cărți sau publicații științifice, 
recurg adesea la transferul drepturilor 
autorilor pe baza unor acorduri 
contractuale sau a unor dispoziții legale. 
În acest context, editorii realizează o 
investiție în vederea exploatării operelor 
cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 
cazuri, pot fi privați de venituri atunci 
când aceste opere sunt utilizate în temeiul 
excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 
pentru copierea privată și reprografie. 
Într-o serie de state membre, compensația 
pentru utilizările care fac obiectul 
excepțiilor respective este împărțită între 
autori și editori. Pentru a ține seama de 

eliminat
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această situație și a îmbunătăți securitatea 
juridică pentru toate părțile interesate, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stabili că, atunci când 
autorul și-a transferat drepturile sau a 
acordat o licență unui editor ori a 
contribuit în alt mod cu operele sale la o 
publicație și când sunt instituite sisteme 
pentru a compensa prejudiciul cauzat de o 
excepție sau o limitare, editorii au dreptul 
să pretindă o parte dintr-o astfel de 
compensație, iar sarcina editorului de a-și 
susține pretenția nu ar trebui să 
depășească cerințele prevăzute în cadrul 
sistemului existent.

Or. en

Amendamentul 352
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Editorii, inclusiv cei de publicații 
de presă, cărți sau publicații științifice, 
recurg adesea la transferul drepturilor 
autorilor pe baza unor acorduri 
contractuale sau a unor dispoziții legale. 
În acest context, editorii realizează o 
investiție în vederea exploatării operelor 
cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 
cazuri, pot fi privați de venituri atunci 
când aceste opere sunt utilizate în temeiul 
excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 
pentru copierea privată și reprografie. 
Într-o serie de state membre, compensația 
pentru utilizările care fac obiectul 
excepțiilor respective este împărțită între 
autori și editori. Pentru a ține seama de 
această situație și a îmbunătăți securitatea 
juridică pentru toate părțile interesate, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stabili că, atunci când 
autorul și-a transferat drepturile sau a 

eliminat
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acordat o licență unui editor ori a 
contribuit în alt mod cu operele sale la o 
publicație și când sunt instituite sisteme 
pentru a compensa prejudiciul cauzat de o 
excepție sau o limitare, editorii au dreptul 
să pretindă o parte dintr-o astfel de 
compensație, iar sarcina editorului de a-și 
susține pretenția nu ar trebui să 
depășească cerințele prevăzute în cadrul 
sistemului existent.

Or. en

Amendamentul 353
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Editorii, inclusiv cei de publicații 
de presă, cărți sau publicații științifice, 
recurg adesea la transferul drepturilor 
autorilor pe baza unor acorduri 
contractuale sau a unor dispoziții legale. În 
acest context, editorii realizează o 
investiție în vederea exploatării operelor 
cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 
cazuri, pot fi privați de venituri atunci când 
aceste opere sunt utilizate în temeiul 
excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 
pentru copierea privată și reprografie. Într-
o serie de state membre, compensația 
pentru utilizările care fac obiectul 
excepțiilor respective este împărțită între 
autori și editori. Pentru a ține seama de 
această situație și a îmbunătăți securitatea 
juridică pentru toate părțile interesate, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stabili că, atunci când 
autorul și-a transferat drepturile sau a 
acordat o licență unui editor ori a contribuit 
în alt mod cu operele sale la o publicație și 
când sunt instituite sisteme pentru a 
compensa prejudiciul cauzat de o excepție 
sau o limitare, editorii au dreptul să 

(36) Editorii, inclusiv cei de publicații 
de presă, cărți, muzică sau publicații 
științifice, recurg adesea la transferul 
drepturilor autorilor pe baza unor acorduri 
contractuale sau a unor dispoziții legale. În 
alte cazuri, aceștia operează pe baza 
contractelor în care autorii acordă un 
drept de a pretinde o parte din venit. În 
acest context, editorii realizează o 
investiție în vederea exploatării operelor 
cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 
cazuri, pot fi privați de venituri atunci când 
aceste opere sunt utilizate în temeiul 
excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 
pentru copierea privată și reprografie. Într-
o serie de state membre, compensația 
pentru utilizările care fac obiectul 
excepțiilor respective este împărțită între 
autori și editori. Pentru a ține seama de 
această situație și a îmbunătăți securitatea 
juridică pentru toate părțile interesate, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stabili că, atunci când 
autorul și-a transferat, și-a alocat
drepturile, inclusiv dreptul de solicitare a 
unei cote din venit, sau a acordat o licență 
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pretindă o parte dintr-o astfel de 
compensație, iar sarcina editorului de a-și 
susține pretenția nu ar trebui să depășească 
cerințele prevăzute în cadrul sistemului 
existent.

unui editor ori a contribuit în alt mod cu 
operele sale la o publicație și când sunt 
instituite sisteme pentru a compensa 
prejudiciul cauzat de o excepție sau o 
limitare, editorii au dreptul să pretindă o 
parte dintr-o astfel de compensație, iar 
sarcina editorului de a-și susține pretenția 
nu ar trebui să depășească cerințele 
prevăzute în cadrul sistemului existent.

Or. en

Amendamentul 354
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Editorii, inclusiv cei de publicații 
de presă, cărți sau publicații științifice, 
recurg adesea la transferul drepturilor 
autorilor pe baza unor acorduri 
contractuale sau a unor dispoziții legale. În 
acest context, editorii realizează o 
investiție în vederea exploatării operelor 
cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 
cazuri, pot fi privați de venituri atunci când
aceste opere sunt utilizate în temeiul 
excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 
pentru copierea privată și reprografie. Într-
o serie de state membre, compensația 
pentru utilizările care fac obiectul 
excepțiilor respective este împărțită între 
autori și editori. Pentru a ține seama de 
această situație și a îmbunătăți securitatea 
juridică pentru toate părțile interesate, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stabili că, atunci când 
autorul și-a transferat drepturile sau a 
acordat o licență unui editor ori a contribuit 
în alt mod cu operele sale la o publicație și 
când sunt instituite sisteme pentru a 
compensa prejudiciul cauzat de o excepție 
sau o limitare, editorii au dreptul să 
pretindă o parte dintr-o astfel de 

(36) Agențiile de presă, editorii, inclusiv 
cei de publicații de presă, cărți și publicații 
științifice, recurg adesea la transferul 
drepturilor autorilor pe baza unor acorduri 
contractuale sau a unor dispoziții legale. În 
acest context, editorii realizează o 
investiție în vederea exploatării operelor 
cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 
cazuri, pot fi privați de venituri atunci când 
aceste opere sunt utilizate în temeiul 
excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 
pentru copierea privată și reprografie. Într-
o serie de state membre, compensația 
pentru utilizările care fac obiectul 
excepțiilor respective este împărțită între 
autori și editori. Pentru a ține seama de 
această situație și a îmbunătăți securitatea 
juridică pentru toate părțile interesate, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stabili că, atunci când 
autorul și-a transferat drepturile sau a 
acordat o licență unui editor sau unei 
agenții de presă ori a contribuit în alt mod 
cu operele sale la o publicație și când sunt 
instituite sisteme pentru a compensa 
prejudiciul cauzat de o excepție sau o 
limitare, editorii și agențiile de presă au 
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compensație, iar sarcina editorului de a-și 
susține pretenția nu ar trebui să depășească 
cerințele prevăzute în cadrul sistemului 
existent.

dreptul să pretindă o parte dintr-o astfel de 
compensație, iar sarcina editorului de a-și 
susține pretenția nu ar trebui să depășească 
cerințele prevăzute în cadrul sistemului 
existent.

Or. fr

Amendamentul 355
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Editorii, inclusiv cei de publicații 
de presă, cărți sau publicații științifice, 
recurg adesea la transferul drepturilor 
autorilor pe baza unor acorduri 
contractuale sau a unor dispoziții legale. În 
acest context, editorii realizează o 
investiție în vederea exploatării operelor 
cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 
cazuri, pot fi privați de venituri atunci când 
aceste opere sunt utilizate în temeiul 
excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 
pentru copierea privată și reprografie. Într-
o serie de state membre, compensația 
pentru utilizările care fac obiectul 
excepțiilor respective este împărțită între 
autori și editori. Pentru a ține seama de 
această situație și a îmbunătăți securitatea 
juridică pentru toate părțile interesate, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stabili că, atunci când 
autorul și-a transferat drepturile sau a 
acordat o licență unui editor ori a contribuit 
în alt mod cu operele sale la o publicație și 
când sunt instituite sisteme pentru a 
compensa prejudiciul cauzat de o excepție 
sau o limitare, editorii au dreptul să 
pretindă o parte dintr-o astfel de 
compensație, iar sarcina editorului de a-și 
susține pretenția nu ar trebui să 
depășească cerințele prevăzute în cadrul 
sistemului existent.

(36) Editorii, inclusiv cei de publicații 
de presă, cărți sau publicații științifice, 
recurg adesea la transferul drepturilor 
autorilor pe baza unor acorduri 
contractuale sau a unor dispoziții legale. În 
acest context, editorii realizează o 
investiție în vederea exploatării operelor 
cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 
cazuri, pot fi privați de venituri atunci când 
aceste opere sunt utilizate în temeiul 
excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 
pentru copierea privată și reprografie. Într-
o serie de state membre, compensația 
pentru utilizările care fac obiectul 
excepțiilor respective este împărțită între 
autori și editori. Pentru a ține seama de 
această situație și a îmbunătăți securitatea 
juridică pentru toate părțile interesate, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stabili că, atunci când 
autorul și-a transferat drepturile sau a 
acordat o licență unui editor ori a contribuit 
în alt mod cu operele sale la o publicație și 
când sunt instituite sisteme pentru a 
compensa prejudiciul cauzat de o excepție 
sau o limitare, editorii au dreptul să 
pretindă o parte dintr-o astfel de 
compensație.
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Or. en

Amendamentul 356
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Editorii, inclusiv cei de publicații 
de presă, cărți sau publicații științifice, 
recurg adesea la transferul drepturilor 
autorilor pe baza unor acorduri 
contractuale sau a unor dispoziții legale. În 
acest context, editorii realizează o 
investiție în vederea exploatării operelor 
cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 
cazuri, pot fi privați de venituri atunci când 
aceste opere sunt utilizate în temeiul 
excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 
pentru copierea privată și reprografie. Într-
o serie de state membre, compensația 
pentru utilizările care fac obiectul 
excepțiilor respective este împărțită între 
autori și editori. Pentru a ține seama de 
această situație și a îmbunătăți securitatea 
juridică pentru toate părțile interesate, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stabili că, atunci când 
autorul și-a transferat drepturile sau a 
acordat o licență unui editor ori a contribuit 
în alt mod cu operele sale la o publicație și
când sunt instituite sisteme pentru a 
compensa prejudiciul cauzat de o excepție 
sau o limitare, editorii au dreptul să 
pretindă o parte dintr-o astfel de 
compensație, iar sarcina editorului de a-și 
susține pretenția nu ar trebui să depășească 
cerințele prevăzute în cadrul sistemului 
existent.

(36) Editorii, inclusiv cei de publicații 
de presă, cărți sau publicații științifice ori 
opere muzicale, recurg adesea la transferul 
drepturilor autorilor pe baza unor acorduri 
contractuale sau a unor dispoziții legale. În 
acest context, editorii realizează o 
investiție în vederea exploatării operelor 
cuprinse în publicațiile lor și, în anumite 
cazuri, pot fi privați de venituri atunci când 
aceste opere sunt utilizate în temeiul 
excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor 
pentru copierea privată și reprografie. Într-
o serie de state membre, compensația 
pentru utilizările care fac obiectul 
excepțiilor respective este împărțită între 
autori și editori. Pentru a ține seama de 
această situație și a îmbunătăți securitatea 
juridică pentru toate părțile interesate, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a stabili că, atunci când 
autorul și-a transferat drepturile sau a 
acordat o licență unui editor ori a contribuit 
în alt mod cu operele sale la o publicație și 
când sunt instituite sisteme pentru a 
compensa prejudiciul cauzat de o excepție 
sau o limitare, editorii au dreptul să 
pretindă o parte dintr-o astfel de 
compensație, iar sarcina editorului de a-și 
susține pretenția nu ar trebui să depășească 
cerințele prevăzute în cadrul sistemului 
existent.

Or. de

Amendamentul 357
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Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) În hotărârea sa în cauza 174/15 
(VOB împotriva Stichting Leenrecht), 
Curtea de Justiție a recunoscut că 
împrumutarea de cărți electronice se 
supune acelorași reguli precum cea de 
cărți fizice. Prin aplicarea limitării vizând 
drepturile de autor de la articolul 6 din 
Directiva privind dreptul de închiriere și 
de împrumut, statele membre pot permite 
bibliotecilor să achiziționeze orice carte 
fizică de pe piață. Odată achiziționată, 
acestea o pot împrumuta fără restricții 
legate de condițiile contractuale sau alte 
măsuri de protecție care împiedică 
exercitarea excepțiilor și a limitărilor 
aferente drepturilor de autor. Aceleași 
dispoziții ar trebui să se aplice și cărților 
electronice.

Totodată, pentru a se asigura că toți 
cetățenii Uniunii Europene au acces la o 
gamă completă de cărți și alte resurse, 
toate statele membre ar trebui să se 
asigure că limitarea privind dreptul 
exclusiv de împrumut public de la 
articolul 6 din Directiva privind dreptul de 
închiriere și de împrumut este obligatorie.

Or. en

Amendamentul 358
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Frédérique Ries, António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Obligația de a acorda licențe ar 
trebui să se aplice și în cazul 
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agregatoarelor de știri.

Or. fr

Amendamentul 359
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Amendamentul 360
Rosa Estaràs Ferragut

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 

(37) Evoluția tehnologiilor digitale a 
condus la apariția a noi modele de afaceri 
și a consolidat rolul internetului de 
principală piață pentru distribuirea și 
accesarea conținuturilor protejate prin 
drepturi de autor. În ultimii ani, 
funcționarea acestei piețe a devenit din ce 
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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.

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. 
Sectorul creativ contribuie în mod 
semnificativ, atât din punct de vedere 
economic, cât și cultural, la consolidarea 
Uniunii, iar importanța acestui sector este 
de mult timp recunoscută de legislația 
Uniunii Europene, inclusiv de Directiva 
2001/29/CE, care garantează un cadru în 
care poate avea loc exploatarea operelor 
și a altor obiecte protejate. Dificultățile pe 
care le întâmpină titularii de drepturi 
atunci când încearcă să acorde licențe 
pentru drepturile lor anumitor furnizori 
de servicii online și să fie remunerați 
pentru distribuirea online a operelor și a 
conținutului lor pot periclita acest 
obiectiv. Pentru a menține un nivel ridicat 
de protecție, care să le permită sectoarelor 
creative să contribuie în continuare, din 
punct de vedere cultural și economic, la 
dezvoltarea Uniunii, trebuie să se 
garanteze securitatea juridică atât pentru 
titularii de drepturi, cât și pentru 
utilizatorii de opere și de obiecte protejate, 
precum și faptul că titularii de drepturi 
pot negocia acordarea de licențe pentru 
drepturile de autor cu furnizorii de 
servicii de conținut încărcat de utilizatori, 
care distribuie conținuturile în cauză.

Or. es

Justificare

Se dorește să se explice mai în detaliu contextul și necesitatea unor dispoziții care să vizeze 
asigurarea unui cadru legislativ adecvat pentru contractele de licență între titularii 
drepturilor și serviciile de furnizare de conținut pentru utilizarea conținutului protejat prin 
drepturi de autor.
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Amendamentul 361
Luis de Grandes Pascual

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) Odată cu evoluția tehnologiilor 
digitale au apărut noi modele de afaceri, 
iar internetul și-a consolidat rolul de 
principală piață pentru distribuirea și 
accesarea conținutului protejat prin 
drepturi de autor. 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.
Sectorul creativ contribuie în mod 
semnificativ, atât economic, cât și 
cultural, la consolidarea Uniunii, iar 
importanța acestui sector este de mult 
timp recunoscută de legislația Uniunii, 
inclusiv de Directiva 2001/29/CE, care 
urmărește să garanteze un cadru în care 
poate avea loc exploatarea operelor și a 
altor obiecte protejate. Dificultățile pe 
care le întâmpină titularii de drepturi 
atunci când încearcă să acorde licențe 
pentru drepturile lor și să fie remunerați 
pentru distribuirea online a operelor și 
obiectelor lor riscă să submineze acest 
obiectiv. Pentru a menține un nivel ridicat 
de protecție care să le permită sectoarelor 
creative să contribuie în continuare, din 
punct de vedere cultural și economic, la 
dezvoltarea Uniunii, trebuie să se asigure 
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securitate juridică atât pentru titularii de 
drepturi, cât și pentru utilizatorii operelor 
și obiectelor protejate, precum și faptul că 
titularii de drepturi pot negocia acordarea 
de licențe pentru drepturile de autor cu 
serviciile de furnizare de conținut încărcat 
de utilizatori, care distribuie conținutul 
acestora.

Or. en

Justificare

Pentru a explica mai detaliat contextul și necesitatea dispozițiilor care vizează prevederea 
unui mediu legislativ adecvat pentru încheierea unor licențe între titularii de drepturi și 
serviciile privind conținutul încărcat de utilizator pentru utilizarea conținutului protejat prin 
drept de autor.

Amendamentul 362
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

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) 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. În 
consecință, acest transfer de valoare 
subminează eficiența pieței online, 
denaturează concurența și reduce 
valoarea generală a conținutului cultural 
online. Acesta limitează și alegerea 
consumatorului de servicii legitime noi și 
inovatoare pe piața unică digitală 
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europeană și amenință industriile 
culturale și creative.

Or. en

Amendamentul 363
Daniel Buda

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 consolidat rolul internetului 
de principală piață pentru distribuirea și 
accesarea conținutului protejat prin 
drepturi de autor. În ultimii ani, 
funcționarea acestei piețe 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.

Or. ro

Amendamentul 364
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În ultimii ani, funcționarea pieței 
conținuturilor online a devenit din ce în ce 

(37) În ultimii ani, funcționarea pieței 
conținuturilor online a devenit din ce în ce 
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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.

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. Astfel, serviciile online realizează 
adesea profituri dintr-un conținut pe care 
nu îl creează, care nu sunt întotdeauna 
împărțite în mod echitabil cu creatorii în 
cauză. 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.

Or. de

Amendamentul 365
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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) De-a lungul anilor, serviciile 
online care le permit utilizatorilor să 
încarce opere și să le facă accesibile 
publicului s-au înmulțit și au devenit 
importante surse de acces la conținuturile 
online și de creativitate. În același timp, 
atunci când conținuturile protejate sunt 
încărcate fără autorizarea prealabilă din 
partea titularilor de drepturi, acestea au 
generat provocări.

Or. en
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Amendamentul 366
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

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) 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, permițând 
diversitatea și crearea de conținut nou, 
totodată stimulând veniturile sectorului 
creativ pentru ca acesta să crească în 
mediul digital.

Or. en

Amendamentul 367
Antanas Guoga, Eva Maydell

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 

(37) În ultimii ani, în special,
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 importante surse de 
acces ușor la conținuturile online, dar 
generând, totodată, provocări atunci când 
conținutul protejat prin drepturi de autor 
este încărcat fără autorizarea prealabilă 
din partea titularilor de drepturi.
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remunerație adecvată pentru utilizarea 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 368
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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) În ultimii ani, funcționarea pieței 
conținuturilor online a devenit din ce în ce 
mai complexă. Serviciile online active care 
oferă acces la conținuturi digitale 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 protejate prin drepturi 
de autor. 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.

Or. en

Amendamentul 369
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

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 

(37) În ultimii ani, funcționarea pieței 
conținuturilor online a devenit din ce în ce 
mai complexă. Serviciile online care 
găzduiesc conținuturi protejate prin drept 
de autor care sunt încărcate de către 
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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.

utilizatorii lor fără implicarea titularilor 
drepturilor s-au înmulțit și au devenit surse 
importante de acces la conținuturile online, 
permițând diversitatea și facilitarea 
accesului 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

Amendamentul 370
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Christian Ehler, Robert Rochefort, Bogdan Brunon 
Wenta, Tadeusz Zwiefka, Jean-Marie Cavada, Angelika Niebler, Pervenche Berès, 
Milan Zver, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Giorgos Grammatikakis, Sylvie 
Guillaume, Luigi Morgano, Constance Le Grip, Mady Delvaux

Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) În ciuda faptului că în ziua de azi 
se consumă mai multe conținuturi 
creative decât oricând înainte, pe servicii 
precum platformele de conținut încărcate 
de utilizatori și serviciile de agregare a 
conținutului, aducând profituri 
importante, sectoarele creative nu au 
înregistrat o creștere comparabilă a 
veniturilor ca urmare a acestei creșteri a 
consumului. Valoarea operelor culturale 
și creative a fost deturnată de la autori, 
artiști, producători și alți titulari de 
drepturi, generând un „decalaj de 
valoare” nesustenabil. Din cauza lipsei de 
claritate în ceea ce privește statutul 
acestor servicii online în temeiul 
legislației privind dreptul de autor și 
comerțul electronic, acest transfer de 
valoare subminează eficiența pieței 
online, denaturează concurența și reduce 
valoarea globală a conținutului cultural 
online. De asemenea, el limitează 
alegerea consumatorului în ceea ce 
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privește serviciile legitime noi și 
inovatoare pe piața unică digitală 
europeană și amenință industriile 
culturale și creative care au creat locuri 
de muncă și o creștere semnificativă 
pentru economia UE, după cum a 
subliniat Rezoluția Parlamentului 
European din 13 decembrie 2016 
referitoare la o politică coerentă a UE 
pentru industriile culturale și creative 
(2016/2072(INI)).

Or. en

Amendamentul 371
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Sectorul creativ contribuie în mod 
semnificativ, atât economic, cât și cultural 
la consolidarea puterii Uniunii, iar 
importanța acestui sector a fost mult timp 
recunoscută de dreptul Uniunii, inclusiv 
în Directiva 2001/29/CE, care urmărește 
să garanteze un cadru legislativ în care 
poate avea loc exploatarea operelor și a 
altor obiecte protejate. Titularii de 
drepturi de autor se confruntă, adesea, cu 
dificultăți, atunci când încearcă să 
încheie licențe cu privire la drepturile lor 
cu anumiți furnizori de servicii on-line și 
să fie remunerați pentru distribuirea 
online a operelor lor, aspect care riscă să 
le submineze activitatea. Pentru a menține 
un nivel ridicat de protecție care permite 
sectorului creativ să continue să 
contribuie în mod cultural și economic la 
consolidarea Uniunii, este necesar să se 
asigure că securitatea juridică este 
garantată atât pentru titularii de drepturi, 
cât și pentru utilizatorii de opere protejate 
și că titularii de drepturi sunt în măsură 
să negocieze licențele de drepturi de autor 
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cu furnizorii de servicii de conținut care 
distribuie conținutul lor.

Or. ro

Amendamentul 372
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Sectorul creativ contribuie în mod 
semnificativ, atât din punct de vedere 
economic, cât și la nivel cultural, la 
consolidarea Uniunii, iar importanța 
acestui sector este de mult timp 
recunoscută de legislația Uniunii 
Europene, inclusiv de Directiva 
2001/29/CE, care urmărește să garanteze 
un cadru în care poate avea loc 
exploatarea operelor sau a altor obiecte 
protejate. Dificultățile pe care le 
întâmpină titularii de drepturi atunci când 
încearcă să acorde licențe pentru 
drepturile lor anumitor servicii online și 
să fie remunerați pentru distribuirea 
online a operelor și a altor obiecte 
protejate riscă să submineze acest 
obiectiv. Pentru a menține un nivel ridicat 
de protecție care să le permită sectoarelor 
creative să contribuie în continuare, din 
punct de vedere, cultural și economic, la 
dezvoltarea Uniunii, trebuie să se asigure 
securitate juridică atât pentru titularii de 
drepturi, cât și pentru utilizatorii operelor 
sau altor obiecte protejate, precum și 
faptul că titularii de drepturi pot negocia 
acordarea de licențe pentru drepturile de 
autor cu serviciile de furnizare de 
conținut încărcat de utilizatori, care 
distribuie conținutul acestora.

Or. en
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Amendamentul 373
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Serviciile de furnizare de conținut 
încărcat de utilizatori atrag utilizatori și 
creează valoare economică prin 
asigurarea accesului la opere și la alte 
obiecte protejate și, de multe ori, inclusiv 
prin optimizarea prezentării, a organizării 
și a promovării acestora. În acest sens, 
aceste servicii concurează în mod direct 
cu furnizorii de conținut autorizați în 
temeiul licențelor pentru aceiași 
utilizatori și venituri. Cu toate acestea, 
spre deosebire de furnizorii de conținut 
autorizați în temeiul licențelor, serviciile 
de furnizare de conținut încărcat de 
utilizatori plătesc creatorilor o 
remunerație foarte mică sau nu plătesc 
deloc pentru operele pe care își bazează 
modelele de afaceri, utilizând în mod 
necorespunzător dispozițiile privind „sfera 
de siguranță” din Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

Or. es

Amendamentul 374
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Astăzi se consumă conținut creativ 
mai mult ca oricând. Acest lucru are loc 
prin intermediul serviciilor platformei pe 
care conținutul este încărcat de utilizatori 
sau prin intermediul serviciilor de 
agregare a conținutului. În același timp, 
veniturile pentru industriile creative nu 
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au crescut deloc în același ritm. Acest 
lucru a generat un așa-numit „decalaj de 
valoare”, în virtutea căruia serviciile de 
platformă păstrează pentru ele valoarea 
operelor culturale și creative, aceasta 
fiind deturnată de la creatori. Transferul 
de valoare a creat o piață ineficientă și 
nedreaptă și amenință sănătatea pe 
termen lung a sectorului creativ al UE și 
succesul pieței unice digitale.

Or. de

Amendamentul 375
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, Frédérique Ries, Christian 
Ehler, António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Ar trebui desigur să se țină seama 
de faptul că regimul privind exonerarea 
de răspundere nu se aplică serviciilor care 
au un rol activ în publicarea online a 
operelor și a altor obiecte protejate ale 
publicului. Prin urmare, serviciile care 
stochează conținutul încărcat de 
utilizatori și care realizează acte de 
comunicare publică prin intermediul 
intervenției lor esențiale pentru 
comunicarea publică și inițiată de 
persoanele care încarcă conținutul nu 
sunt acoperite de Directiva 2000/31/CE 
privind drepturile de autor și intră, 
așadar, sub incidența dispozițiilor 
Directivei 2001/29/CE, la fel ca furnizorii 
de servicii de conținut digital.

Or. fr

Amendamentul 376
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Christian Ehler, Robert Rochefort, Bogdan Brunon 
Wenta, Tadeusz Zwiefka, Jean-Marie Cavada, Angelika Niebler, Pervenche Berès, 
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Milan Zver, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Giorgos Grammatikakis, Sylvie 
Guillaume, Luigi Morgano, Constance Le Grip, Mady Delvaux

Propunere de directivă
Considerentul 37 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37b) Platformele digitale reprezintă 
mijloace de a oferi un acces mai larg la 
operele culturale și creative și oferă 
oportunități deosebite pentru industriile 
culturale și creative de a dezvolta noi 
modele de afaceri; trebuie luat în 
considerare modul în care acest proces 
poate funcționa cu mai multă securitate 
juridică, corectitudine și respect față de 
titularii de drepturi; este important și 
necesar să se asigure transparență și 
condiții concurențiale egale; în acest sens, 
protecția titularilor de drepturi este 
necesară în cadrele referitoare la 
drepturile de autor și la proprietatea 
intelectuală, pentru a se asigura 
recunoașterea valorilor și stimularea 
inovării, a creativității și a investițiilor, 
pentru a garanta succesul pieței unice 
digitale, oferind opere culturale și creative 
diverse și de calitate.

Or. en

Amendamentul 377
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 37 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37b) Platformele digitale sunt mijloace 
de furnizare a unui acces mai larg la 
operele culturale și creative. Acestea oferă 
oportunități deosebite pentru ca 
industriile culturale și creative să dezvolte 
noi modele de afaceri. Modul în care 
acest proces poate fi combinat cu o mai 
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mare securitate juridică și mai mult 
respect pentru titularii de drepturi este, 
prin urmare, o problemă care trebuie să 
fie examinată. Este extrem de important 
să se asigure transparență și condiții de 
concurență echitabile. Este necesară 
protecția titularilor de drepturi în ceea ce 
privește drepturile de autor și proprietatea 
intelectuală, pentru a se asigura 
recunoașterea valorilor și stimularea 
inovării, a creativității, a investițiilor și a 
producerii de conținut.

Or. de

Amendamentul 378
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Considerentul 37 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37b) Acest transfer de valoare 
subminează eficacitatea pieței online, 
denaturează concurența și diminuează 
valoarea generală a conținutului cultural 
online. De asemenea, transferul reduce 
posibilitățile de alegere ale 
consumatorilor de servicii inovatoare noi 
și legitime pe piața unică digitală 
europeană, punând în pericol industria 
culturală și creativă, care contribuie în 
mod esențial la generarea de creștere 
economică și de locuri de muncă, astfel 
cum s-a subliniat în Rezoluția 
Parlamentului European din 13 
decembrie 2016 referitoare la o politică 
coerentă a UE pentru industriile culturale 
și creative (2016/2072(INI)).

Or. es

Amendamentul 379
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Virginie Rozière, Mary Honeyball, Christian Ehler, Robert Rochefort, Bogdan Brunon 
Wenta, Tadeusz Zwiefka, Jean-Marie Cavada, Angelika Niebler, Pervenche Berès, 
Milan Zver, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Giorgos Grammatikakis, Sylvie 
Guillaume, Luigi Morgano, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Considerentul 37 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37c) Acesta este motivul pentru care 
exonerarea de răspundere nu se poate 
aplica decât furnizorilor de servicii online 
cu adevărat neutri și pasivi și nu 
serviciilor care joacă un rol activ în 
distribuirea, promovarea și 
comercializarea conținutului în 
detrimentul creatorilor.

Or. en

Amendamentul 380
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

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 
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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 
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

Amendamentul 381
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

eliminat
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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.

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 
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

Amendamentul 382
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Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 Consiliului34.

eliminat

_________________

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

Amendamentul 383
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 

eliminat
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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.

_________________

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

Amendamentul 384
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 
Consiliului34.

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 reproducere și un act
de comunicare publică, inclusiv procesul 
de punere la dispoziție inițiat prin 
încărcarea de către utilizatorii lor a 
operelor și a altor obiecte protejate,
aceștia au obligația de a încheia contracte 
de licență cu titularii de drepturi care 
solicită acest lucru în ceea ce privește 
drepturile de reproducere și de 
comunicare publică, cu excepția cazului în 
care îndeplinesc condițiile pentru 
exonerarea de răspundere prevăzută la 
articolul 14 din Directiva 2000/31/CE a 
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Parlamentului European și a Consiliului34.
În ceea ce privește exonerarea de 
răspundere prevăzută la articolul 14, este 
necesar să se verifice dacă furnizorul de 
servicii joacă un rol activ, în special prin 
optimizarea în scopul selectării, al 
clasificării sau al agregării a 
conținuturilor protejate în mediul online 
ori prin asigurarea promovării sau a 
recomandării acestora, indiferent de 
natura mijloacelor utilizate în acest scop. 
În cazul în care furnizorul de servicii 
joacă un rol activ, acesta nu poate fi 
eligibil pentru exonerarea de răspundere 
prevăzută la articolul 14 din Directiva 
2000/31/CE.
Răspunderea utilizatorilor de servicii în 
ceea ce privește actele care intră sub 
incidența dreptului de autor este 
acoperită, cu excepția cazului în care 
aceștia acționează în scop profesional, de 
contractele de licență încheiate de titularii 
drepturilor cu furnizorii de servicii.

_________________ _________________

34Directiva 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).

34Directiva 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. fr

Amendamentul 385
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 

În cazul în care este furnizat un serviciu al 
societății informaționale care constă în 
stocarea informațiilor furnizate de un 
destinatar al serviciului, iar furnizorii 
serviciului le permit utilizatorilor să 
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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.

încarce opere în așa fel încât să le pună la 
dispoziția publicului și să obțină 
cunoștințe după primirea notificării din 
partea titularilor drepturilor de autor că 
opera este utilizată în mod neautorizat și 
se supune dreptului de autor și drepturilor 
conexe, respectivii furnizori au obligația 
de a da jos acest conținut pentru a 
îndeplini condițiile pentru exonerarea de 
răspundere prevăzută la articolul 14 din 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. Cu toate 
acestea, este în interesul tuturor părților 
implicate ca conținutul să rămână online. 
Prin urmare, ar trebui să se permită, în 
acest scop, posibilitatea încheierii unui 
acord de licențiere între titularii de 
drepturi și furnizorii de servicii în condiții 
echitabile și rezonabile.
Pentru a se asigura că notificările privind 
operele care fac obiectul drepturilor de 
autor și drepturilor conexe sunt valabile, 
titularii de drepturi ar trebui să furnizeze 
furnizorilor de servicii o identificare 
precisă atât a operelor protejate, cât și a 
conținutului încărcat, considerat 
neautorizat, inclusiv localizarea exactă a 
acestuia. Pentru a preveni utilizările 
greșite sau abuzurile de notificări și 
pentru a proteja libertatea de informare și 
de exprimare, precum și limitările și 
exceptările de la legea drepturilor de 
autor, utilizatorii ar trebui să aibă acces 
la mecanismele de reclamații și 
despăgubiri.

_________________

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



AM\1123345RO.docxx 85/151 PE603.010v01-00

RO

Amendamentul 386
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 Consiliului34.

În cazul în care furnizorii de servicii ale 
societății informaționale care stochează 
informațiile furnizate de un beneficiar al 
serviciului încheie, în mod voluntar, 
contracte de licență cu titularii de 
drepturi, de multe ori nu se ține seama 
suficient de drepturile fundamentale ale 
utilizatorilor la viață privată, la libertatea 
de exprimare și la libertatea de informare, 
iar capacitatea acestora de a-și invoca 
dreptul de utilizare în temeiul unei 
excepții sau limitări este adesea limitată 
pe nedrept prin măsurile puse în aplicare 
ca parte a contractelor de licență 
respective. Pentru a corecta această 
situație și pentru a garanta securitate 
juridică utilizatorilor care își exercită 
dreptul de utilizare în temeiul unei 
excepții sau limitări prevăzute în temeiul 
legislației naționale din țara în care are 
loc utilizarea, este necesar un cadru 
juridic care să reglementeze aceste 
contracte de licențe. Pentru a proteja 
drepturile fundamentale și pentru a 
îmbunătăți securitatea juridică pentru 
toate părțile implicate, având în vedere 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, este necesar ca niciun contract 
privind măsurile între titularii de drepturi 
și furnizorii de servicii ale societății 
informaționale să nu impună furnizorilor 
de servicii ale societății informaționale 
obligația generală de supraveghere a 
informațiilor pe care le transmit sau le 
stochează și nici obligația generală de a 
căuta în mod activ faptele sau 
circumstanțele care indică activități 
ilegale34.

_________________ _________________
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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).

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

Amendamentul 387
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 
Consiliului34 .

Furnizorii de servicii ale societății 
informaționale care stochează opere sau 
alte obiecte protejate de drepturi de autor 
încărcate de utilizatorii lor și oferă 
publicului acces la acestea nu se rezumă la
simpla furnizare a instalațiilor fizice și, 
prin urmare, intervin în actul de 
comunicare publică ce provine de la 
utilizatorii lor, care încarcă respectivele 
opere și alte obiecte protejate. Acești 
furnizori de servicii au obligația de a 
încheia contracte de licență cu titularii de 
drepturi în ceea ce privește drepturile de 
comunicare publică și de reproducere, 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. Pentru a asigura securitate 
juridică utilizatorilor individuali, licențele 
acordate furnizorilor de servicii 
menționați mai sus ar trebui să acopere 
răspunderea pentru acțiunile relevante
ale utilizatorilor, cu condiția ca aceștia 
din urmă să nu acționeze în cadrul 
desfășurării activității lor profesionale.

_________________ _________________

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 



AM\1123345RO.docxx 87/151 PE603.010v01-00

RO

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).

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. es

Justificare

Platformele de conținut încărcat de utilizatori realizează acte de comunicare publică, 
intervenind în actele de comunicare publică efectuate de utilizatorii lor. Se solicită 
clarificarea formulării, astfel încât să se evite aplicarea „sferei de siguranță” platformelor de 
conținut încărcat de utilizatori, care joacă un rol activ în punerea operelor la dispoziția 
publicului, în baza unei interpretări corecte a Directivei privind comerțul electronic. Licența 
acordată platformei acoperă încărcările realizate de utilizatori, pentru a garanta securitatea 
juridică maximă, atunci când nu există scopuri profesionale.

Amendamentul 388
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Theresa Griffin, Giorgos 
Grammatikakis, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Silvia Costa

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 
Consiliului34.

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 
intervenind într-un act de comunicare 
publică inițiat prin încărcarea unor astfel 
de opere și a altor obiecte de către 
utilizatorii lor. Acești furnizori de servicii 
au, astfel, obligația de a încheia contracte 
de licență cu titularii de drepturi atât 
pentru drepturile de comunicare publică, 
cât și pentru drepturile de reproducere, în 
cadrul cărora aceștia au un rol esențial, 
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. Pentru a garanta securitate 
juridică utilizatorilor, autorizația acordată 
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acestor furnizori de servicii acoperă 
răspunderea utilizatorilor lor în ceea ce 
privește actele relevante pentru aceste 
drepturi de autor, atunci când utilizatorul 
acționează în context necomercial.

_________________ _________________

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).

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

Amendamentul 389
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 
Consiliului34 .

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 și 
un act de reproducere, aceștia au obligația 
de a încheia contracte de licență cu titularii 
de drepturi pentru a proteja interesul 
legitim al titularului 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. Cu toate acestea, 
exonerarea de răspundere nu se poate 
aplica decât furnizorilor de servicii online 
cu adevărat neutri și pasivi, astfel cum 
sunt definiți în Directiva privind comerțul 
electronic și în jurisprudența Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, și nu 
serviciilor care joacă un rol activ în 
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distribuirea, promovarea și exploatarea 
conținutului în detrimentul creatorilor.

_________________ _________________

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).

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).

Or. de

Amendamentul 390
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Josef 
Weidenholzer

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 Consiliului34.

În cazul în care furnizorii de servicii ale 
societății informaționale stochează opere 
protejate prin drept de autor încărcate de 
utilizatorii lor și oferă publicului acces la 
acestea, aceștia ar trebui să încheie 
contracte cu titularii de drepturi pentru a 
garanta remunerația adecvată pentru 
autori, cu excepția cazului în care 
îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de 
răspundere prevăzută la articolele 12, 13, 
14 și 15 din Directiva 2000/31/CE.
Aceste contracte ar trebui să țină cont de 
interesele autorilor, ale artiștilor interpreți 
sau executanți, ale utilizatorilor finali și 
ale serviciilor societății informaționale.
Pentru a evita acordarea unor licențe 
multiple pentru utilizarea aceleiași opere 
pentru același furnizor de servicii ale 
societății informaționale, ceea ce ar duce 
la fragmentarea pieței unice digitale, 
titularii de drepturi ar trebui să ofere un 
contract sau o licență unică care să 
acopere operele relevante protejate prin 
drept de autor și ar trebui să ofere o 
licență paneuropeană pentru utilizarea 
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operelor lor acoperite de prezentul 
considerent.

_________________

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

Amendamentul 391
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 
Consiliului34 .

În cazul în care furnizorii de servicii ale 
societății informaționale stochează, 
indexează, clasifică 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 sau de punere la 
dispoziția publicului, după caz, aceștia au 
obligația de a încheia contracte de licență 
cu titularii de drepturi sau de a preveni 
disponibilitatea neautorizată privind 
operele sau alte obiecte protejate prin 
drepturi de autor care sunt oferite prin 
serviciile lor, 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 .

_________________ _________________

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 

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 
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internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1–16). internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1–16).

Or. ro

Amendamentul 392
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 
Consiliului34.

Furnizorii de servicii ale societății 
informaționale care stochează opere sau 
alte obiecte protejate prin drept de autor 
încărcate de utilizatorii lor și oferă 
publicului acces la acestea depășesc simpla 
furnizare a instalațiilor fizice și intervin în 
actul de comunicare publică inițiat de 
utilizatorii lor care încarcă astfel de opere 
și alte obiecte protejate. Acești furnizori 
de servicii au, astfel, obligația de a încheia 
contracte de licență cu titularii de drepturi 
atât pentru drepturile de comunicare 
publică, cât și pentru drepturile de 
reproducere, în cadrul cărora aceștia au 
un rol esențial, 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.

_________________ _________________

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).

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

Justificare

Deoarece serviciile privind conținutul încărcat de utilizator întreprind acte de comunicare 
publică prin intervenția lor indispensabilă în comunicarea publică inițiată de persoanele care 
încarcă, formularea trebuie clarificată, astfel încât regimul exonerării de răspundere din 
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sfera de siguranță să nu se aplice serviciilor care joacă un rol activ în punerea operelor și a 
altor obiecte la dispoziția publicului. Aceste servicii nu sunt acoperite de Directiva 
2000/31/CE în scopul drepturilor de autor și fac obiectul normelor din Directiva 2001/29/CE, 
la fel ca orice furnizor de servicii de conținut digital.

Amendamentul 393
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 
Consiliului34.

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 cantități semnificative 
ale acestora, depășind, prin urmare,
simpla furnizare a instalațiilor fizice și 
realizând un act de comunicare publică, 
precum și un act de reproducere, aceștia 
au obligația de a încheia contracte de 
licență cu titularii de drepturi care le 
solicită, 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.

_________________ _________________

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).

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

Amendament 394
Stefano Maullu

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendament

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 .

În cazul în care furnizorii de servicii ale 
societății informaționale sunt implicați în 
punerea la dispoziția publicului a unor 
opere ale terților încărcate de utilizatorii 
lor, indiferent de natura mijloacelor 
utilizate în acest scop, și în cazul în care 
această activitate nu are un caracter pur 
tehnic, automat și pasiv, aceștia au 
obligația de a încheia contracte de licență 
cu titularii de drepturi. Cu toate acestea, 
nu se aduce atingere utilizării operelor în 
temeiul unei excepții sau limitări a 
dreptului de autor și nici utilizării 
conținutului original creat de utilizatori.

_________________

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. it

Amendamentul 395
Antanas Guoga

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 

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, aceștia ar 
trebui să încheie contracte de licență cu 
titularii de drepturi, pentru a le asigura o 
remunerație echitabilă, 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.



PE603.010v01-00 94/151 AM\1123345RO.docxx

RO

2000/31/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului34.

_________________ _________________

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).

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

Amendamentul 396
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 
Consiliului34.

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 
și/sau un act de reproducere, aceștia au 
obligația de a încheia contracte de licență 
cu titularii de drepturi care solicită acest 
lucru, 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.

_________________ _________________

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).

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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Amendamentul 397
Luis de Grandes Pascual

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 
Consiliului34.

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 sau 
de punere la dispoziție, după caz, 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.

_________________ _________________

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).

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

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că actele serviciilor UUC se încadrează, de asemenea, în 
dreptul de „punere la dispoziția publicului”, deoarece acesta este dreptul care se aplică 
distribuirii sau redării la cerere de către serviciile UUC pentru anumiți titulari de drepturi, 
cum ar fi producătorii și artiștii interpreți sau executanți. De asemenea, ar trebui să se 
clarifice faptul că furnizorii de servicii trebuie să pună în aplicare tehnologiile, în cazul în 
care acestea există, ceea ce înseamnă că furnizorii de servicii nu sunt obligați să investească 
în dezvoltarea propriilor tehnologii.

Amendamentul 398
Rosa Estaràs Ferragut
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Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 
Consiliului34 .

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 sau 
de punere la dispoziția publicului, după 
caz, 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 .

_________________ _________________

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).

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. es

Amendamentul 399
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 

În cazul în care furnizorii de servicii ale 
societății informaționale sunt implicați 
activ în punerea la dispoziția publicului, 
promovarea și administrarea conținutului 
digital protejat prin drept de autor 
încărcat de utilizatorii lor, depășind astfel 
simpla furnizare a instalațiilor fizice și 
realizând un act de comunicare publică, 
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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.

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.

_________________ _________________

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).

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

Amendamentul 400
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 1

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 
Consiliului34.

În cazul în care furnizorii de servicii ale 
societății informaționale care stochează 
opere sau alte obiecte protejate prin drept 
de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă 
publicului acces la acestea depășesc simpla 
furnizare a instalațiilor fizice și realizează
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.

_________________

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 
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electronic, pe piața internă (JO L 178, 
17.7.2000, p. 1–16).

Or. en

Amendamentul 401
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 2

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

Amendamentul 402
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 2

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

Amendamentul 403
Antanas Guoga, Eva Maydell
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Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 2

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

Amendamentul 404
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 2

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

Amendamentul 405
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 2

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 

eliminat
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optimizarea prezentării operelor sau a 
altor obiecte protejate încărcate ori prin 
promovarea acestora, indiferent de natura 
mijloacelor utilizate în acest scop.

Or. en

Amendamentul 406
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 2

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.

În ceea ce privește aplicarea articolului 14 
din Directiva 2000/31/CE, este necesar să 
se verifice dacă rolul jucat de furnizorul de 
servicii este unul activ. Un rol activ 
include, printre altele, optimizarea în 
scopul prezentării de către serviciu a
operelor sau a altor obiecte protejate 
încărcate ori promovarea acestora de către 
serviciu, indiferent de natura mijloacelor 
utilizate în acest scop. Furnizorii de 
servicii care joacă un rol activ nu 
îndeplinesc condițiile pentru exonerarea 
de răspundere prevăzută la articolul 14.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că dispoziția se referă la două acte care „stochează” și „oferă 
acces” și care corespund cu două acte relevante pentru drepturile de autor, „dreptul de 
reproducere” și, respectiv, „dreptul de comunicare publică”. Prin urmare, ambele acte ar 
trebui menționate, deoarece pentru ambele trebuie să se acorde licență în cazul în care 
serviciul joacă un rol activ.

Amendamentul 407
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Theresa Griffin, Giorgos 
Grammatikakis, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Silvia Costa

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 2
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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.

În ceea ce privește aplicarea articolului 14 
din Directiva 2000/31/CE, cu excepția 
cazului în care s-a constatat că rolul 
furnizorului de servicii este de natură pur 
pasivă, furnizorul de servicii nu ar 
îndeplini condițiile pentru exonerarea de 
răspundere prevăzută la articolul 14 din 
Directiva 2000/31/CE și s-ar considera că 
acesta joacă un rol activ. Un rol activ 
include, printre altele, optimizarea în 
scopul prezentării de către serviciu a
operelor sau a altor obiecte protejate 
încărcate ori promovarea acestora de către 
serviciu, indiferent de natura mijloacelor 
utilizate în acest scop. Un furnizor de 
servicii poate fi considerat activ chiar și 
atunci când nu deține controlul editorial 
al conținutului pe care îl pune la 
dispoziție.

Or. en

Amendament 408
Stefano Maullu

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendament

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.

În scopul aplicării regimului de 
răspundere prevăzut la articolul 14 din 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, 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, prin promovarea sau 
prin exploatarea economică a acestora, 
indiferent de natura mijloacelor utilizate în 
acest scop, inclusiv procesele automate.
Furnizorul de servicii nu poate invoca 
faptul că nu joacă un rol activ în cazul 
operelor sau al altor obiecte protejate 
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unice, atunci când furnizorul joacă un rol 
activ în ceea ce privește funcționarea 
generală a serviciului.

Or. it

Amendamentul 409
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 2

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.

În ceea ce privește articolul 14 din 
Directiva 2000/31/CE și exonerarea de 
răspundere prevăzută de acesta, 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.
În acest caz, furnizorul nu ar trebui să 
mai fie considerat o simplă gazdă a unor 
opere sau a altor obiecte protejate prin 
drept de autor încărcate de utilizatorii săi, 
ar trebui să fie ineligibil pentru 
exonerarea de răspundere și, prin urmare, 
ar trebui să facă obiectul dispozițiilor 
Directivei 2001/29/CE în același mod ca 
orice furnizor de servicii digitale.

Or. en

Amendamentul 410
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește articolul 14, este 
necesar să se verifice dacă furnizorul de 

În ceea ce privește aplicarea articolului 14 
din Directiva 2000/31/CE, este necesar să 
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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.

se verifice dacă rolul jucat de furnizorul de 
servicii este unul activ. Un rol activ
include, printre altele, optimizarea în 
vederea prezentării, de către serviciu, a 
operelor sau a altor obiecte protejate 
încărcate sau a promovării acestora, 
indiferent de natura mijloacelor utilizate în 
acest scop. În acest caz, furnizorii de 
servicii nu se pot prevala de exonerarea 
de răspundere prevăzută la articolul 14.

Or. es

Amendamentul 411
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 2

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.

În ceea ce privește articolul 14, este 
necesar să se verifice dacă furnizorul de 
servicii a jucat un rol activ și în cunoștință 
de cauză cu privire la conținutul digital 
protejat prin drept de autor, 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.

Or. en

Amendamentul 412
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 2

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 

În ceea ce privește articolul 14 din 
Directiva 2000/31/CE, este necesar să se 
verifice dacă furnizorul de servicii joacă un 
rol activ, cum ar fi prin optimizarea 
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altor obiecte protejate încărcate ori prin 
promovarea acestora, indiferent de natura 
mijloacelor utilizate în acest scop.

prezentării conținutului furnizat de 
serviciu ori prin promovarea acestui 
conținut, indiferent de natura mijloacelor 
utilizate în acest scop.

Or. en

Amendamentul 413
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 414
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura funcționarea unui 
contract de licență, furnizorii de servicii 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 415
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 416
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 417
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

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 

Pentru a asigura funcționarea unui contract 
de licență, furnizorii de servicii ale 
societății informaționale care stochează 
cantități semnificative 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 
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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.

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, care îndeplinesc condițiile 
pentru exonerarea de răspundere prevăzută 
la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE, 
stochează cantități semnificative de opere 
sau alte obiecte protejate prin drept de 
autor încărcate de utilizatorii lor și oferă 
publicului acces la acestea.

Or. en

Amendamentul 418
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Sirpa Pietikäinen

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 funcționarea unui contract 
de licență, furnizorii de servicii ale 
societății informaționale care stochează 
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. 
Astfel de acorduri pentru acordarea 
licenței ar trebui, de asemenea, să acopere 
și conținutul încărcat de utilizatorii 
acestor servicii, precum și răspunderea 
lor, inclusiv în cazul în care aceștia 
efectuează un act de reproducere și/sau de 
comunicare publică, în măsura în care 
acționează într-un context non-
profesional.
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Or. en

Justificare

Ar trebui să fie introdus un nou considerent 38a

Amendamentul 419
Rosa Estaràs Ferragut

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 funcționarea unui contract 
de licență sau pentru a asigura punerea la 
dispoziție a unor servicii de conținuturi ce 
nu fac obiectul unor astfel de contracte, 
furnizorii de servicii ale societății 
informaționale care stochează o cantitate 
semnificativă 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, 
compatibile cu tehnologiile dominante și 
cu bunele practici în domeniul afacerilor, 
cu condiția ca astfel de tehnologii să 
existe. 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.

Or. es

Justificare

Trebuie clarificat faptul că și actele serviciilor de furnizare de conținut încărcat de utilizatori 
ar putea face obiectul dreptului de „punere la dispoziția publicului”, acesta fiind dreptul care 
se aplică distribuirii la cerere sau transmiterii de către serviciile de furnizare de conținut 
încărcat de utilizatori pentru anumiți titulari de drepturi, precum producătorii și executanții. 
De asemenea, trebuie clarificat faptul că furnizorii de servicii trebuie să pună în aplicare 
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tehnologii, în cazul în care acestea există, ceea ce înseamnă că furnizorii de servicii nu au 
obligația să investească în dezvoltarea propriilor tehnologii.

Amendamentul 420
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

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 funcționarea unui contract 
de licență, furnizorii de servicii ale 
societății informaționale care stochează 
cantități semnificative de opere sau alte 
obiecte protejate prin drept de autor 
încărcate de utilizatorii lor, oferă acces la 
acestea și realizează un act de comunicare 
publică 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. Prin 
aceste măsuri nu ar trebui să se solicite 
identitatea utilizatorilor individuali care 
încarcă conținut, pentru a proteja viața 
privată a acestora. În plus, aceste măsuri 
ar trebui să se limiteze la prevenirea 
disponibilității unor opere identificate în 
mod specific și comunicate în mod 
corespunzător și nu ar trebui să conducă 
la o obligație generală de a monitoriza 
conținutul încărcat de utilizatori.

Or. en

Amendamentul 421
Antanas Guoga

Propunere de directivă
Considerentul 38 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura funcționarea unui contract 
de licență, furnizorii de servicii ale 

Pentru a asigura funcționarea unui contract 
de licență, furnizorii de servicii ale 
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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.

societății informaționale care stochează 
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.

Or. en

Amendamentul 422
Luis de Grandes Pascual

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 funcționarea unui contract 
de licență sau pentru a preveni 
disponibilitatea în cadrul serviciilor lor a 
unor conținuturi nereglementate de astfel 
de contracte, 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, 
compatibile cu tehnologiile predominante 
și cu cele mai bune practici și cu condiția 
ca o astfel de tehnologie să existe. Această 
obligație ar trebui să se aplice și atunci 
când furnizorii de servicii ale societății 
informaționale îndeplinesc condițiile 
pentru exonerarea de răspundere prevăzută 
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la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE.

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că actele serviciilor UUC se încadrează, de asemenea, în 
dreptul de „punere la dispoziția publicului”, deoarece acesta este dreptul care se aplică 
distribuirii sau redării la cerere de către serviciile UUC pentru anumiți titulari de drepturi, 
cum ar fi producătorii și artiștii interpreți sau executanți. De asemenea, ar trebui să se 
clarifice faptul că furnizorii de servicii trebuie să pună în aplicare tehnologiile, în cazul în 
care acestea există, ceea ce înseamnă că furnizorii de servicii nu sunt obligați să investească 
în dezvoltarea propriilor tehnologii

Amendamentul 423
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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 funcționarea unui contract 
de licență, furnizorii de servicii ale 
societății informaționale care pun în mod 
activ la dispoziția publicului conținut 
digital, opere sau alte obiecte protejate prin 
drept de autor încărcate de utilizatorii lor ar 
trebui să ia măsuri corespunzătoare și 
proporționale cu valoarea și dimensiunea 
lor pentru a asigura protecția conținutului 
respectiv, în conformitate cu evoluțiile 
tehnologice.

Or. en

Amendamentul 424
Sergio Gaetano Cofferati
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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 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. Aceste măsuri ar trebui 
să respecte drepturile utilizatorilor și să 
prelucreze datele cu caracter personal în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE și cu 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor). 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.

Or. en

Amendamentul 425
Daniel Buda

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 

Pentru a asigura funcționarea unui contract 
de licență sau pentru a preveni 
disponibilitatea neautorizată a serviciilor 
lor privind conținutul neacoperit de astfel 
de contracte, furnizorii de servicii ale 
societății informaționale care stochează, 
indexează, clasifică opere sau alte obiecte 
protejate prin drept de autor sau care oferă 
publicului acces la acestea ar trebui să ia 
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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.

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.

Or. ro

Amendamentul 426
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 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, care va permite garantarea 
partajării valorii în mediul online, 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.

Or. fr

Amendament 427
Stefano Maullu

Propunere de directivă
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Considerentul 38 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendament

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 funcționarea unui contract 
de licență, furnizorii de servicii ale 
societății informaționale care, indiferent de 
natura mijloacelor utilizate în acest scop, 
sunt implicați în punerea la dispoziția 
publicului a unor opere ale terților
încărcate de utilizatorii lor ar trebui să ia 
măsuri corespunzătoare și proporționale 
pentru a asigura protecția operelor, de 
exemplu prin utilizarea unor tehnologii 
eficace. Această obligație ar trebui să se 
aplice și atunci când furnizorii de servicii 
ale societății informaționale intră sub 
incidența regimului de răspundere 
prevăzut la articolul 14 din Directiva 
2000/31/CE.

Or. it

Amendamentul 428
Antanas Guoga, Eva Maydell

Propunere de directivă
Articolul 38 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru aplicarea acestor măsuri, titularii 
de drepturi ar trebui să le ofere 
furnizorilor de servicii opere sau obiecte 
protejate identificate corect, asupra 
cărora consideră că au drepturi de autor. 
Titularii de drepturi păstrează 
responsabilitatea în cazul în care părți 
terțe ridică pretenții cu privire la 
utilizarea unor opere pe care le-ar fi 
identificat ca aparținându-le în ceea ce 
privește punerea în aplicare a oricărui 
acord încheiat cu furnizorul de servicii.

Or. en
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Amendamentul 429
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Propunere de directivă
Articolul 38 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru punerea în aplicare a unor astfel 
de măsuri, titularii de drepturi ar trebui să 
ofere furnizorilor de servicii ale societății 
informaționale datele necesare pentru a 
asigura buna funcționare a măsurilor pe 
care le-au adoptat. Titularii de drepturi ar 
trebui să ofere, de asemenea, o justificare 
corespunzătoare cu privire la drepturile 
pe care le revendică.

Or. en

Amendamentul 430
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Cadrul UE privind drepturile de 
autor urmărește asigurarea unui nivel 
ridicat de protecție, în special pentru 
autori, ceea ce este esențial pentru a 
păstra dinamismul creației intelectuale 
europene. Cadrul UE privind drepturile 
de autor ar trebui să rămână în 
concordanță cu acest obiectiv și, prin 
urmare, nu ar trebui să introducă excepții 
inutile, dezechilibrate și nejustificate, cum 
ar fi o excepție pentru „conținutul generat 
de utilizatori”, în care problemele legate 
de utilizarea de către utilizatori a operelor 
sau a altor obiecte se datorează 
interpretării normelor aplicabile 
furnizorilor de servicii online care joacă 
un rol activ în distribuirea conținutului.

Pentru a clarifica situația și pentru a 
garanta securitate juridică, ar trebui 
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clarificată răspunderea furnizorilor de 
servicii online care oferă acces la conținut 
generat de utilizatori. În acest sens, acești 
furnizori de servicii online nu ar trebui să 
intre sub incidența exonerării de 
răspundere, iar contractele de licență 
încheiate cu titularii de drepturi ar trebui 
să acopere actele utilizatorilor care nu 
acționează într-un context profesional.

Or. en

Amendamentul 431
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Propunere de directivă
Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Orice contract care ar putea fi 
încheiat privind măsurile între titularii de 
drepturi și furnizorii de servicii ale 
societății informaționale ar trebui să 
prevadă obligația titularilor de drepturi de 
a furniza datele necesare pentru a permite 
serviciilor să își identifice conținutul într-
o bază de date accesibilă publicului. O 
astfel de obligație ar trebui să contribuie 
la clarificarea responsabilității titularilor 
de drepturi în cazul în care părți terțe 
ridică pretenții cu privire la utilizarea 
unor opere pe care le-ar fi identificat ca 
aparținându-le în ceea ce privește 
punerea în aplicare a oricărui acord 
încheiat cu furnizorul de servicii.

Or. en

Amendamentul 432
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 38 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Pentru a asigura buna funcționare 
a oricărui contract de licență sau pentru a 
preveni accesul neautorizat la operele sau 
la alte obiecte protejate prin drept de 
autor încărcate de utilizatori, furnizorii de 
servicii ale societății informaționale care 
stochează și difuzează aceste conținuturi 
și le oferă publicului trebuie să ia măsuri 
corespunzătoare și proporționale pentru a 
asigura protecția acestor opere sau a altor 
obiecte protejate, de exemplu, prin 
utilizarea unor tehnologii eficace.

Or. fr

Amendamentul 433
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 38 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38b) Această obligație se aplică și 
furnizorilor de servicii ale societății 
informaționale care îndeplinesc condițiile 
pentru exonerarea de răspundere 
prevăzută la articolul 14 din Directiva 
2000/31/CE, atunci când aceștia 
stochează și oferă acces publicului la un 
număr semnificativ de opere sau alte 
obiecte protejate prin drept de autor 
încărcate de utilizatorii lor.

Furnizorii de servicii care nu iau în 
considerare sau nu răspund în mod 
eficient la solicitarea titularilor de 
drepturi de a încheia contracte de licență 
nu vor putea beneficia de protecția 
conferită prin articolul 14 alineatul (1) 
din Directiva 2000/31/CE.

Or. fr
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Amendamentul 434
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 435
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Propunere de directivă
Considerentul 39
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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 
drepturi să obțină informații de la 
furnizorii de servicii ale societății 
informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract.

eliminat

Or. en

Amendamentul 436
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

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 

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

Or. en

Amendamentul 437
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

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 

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

Or. en

Amendamentul 438
Jiří Maštálka

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 

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

Or. en

Amendamentul 439
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

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 

(39) Colaborarea dintre furnizorii de 
servicii ale societății informaționale care 
stochează și oferă acces la opere sau la
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, precum 
tehnologiile de recunoaștere a conținutului. 
În astfel de cazuri, titularii de drepturi au 
obligația de a furniza datele necesare 
pentru a permite serviciilor să le identifice 
conținutul, iar serviciile trebuie 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 
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privește recunoașterea conținutului 
titularilor de drepturi. Tehnologiile 
respective ar trebui, de asemenea, să 
permită titularilor de drepturi să obțină 
informații de la furnizorii de servicii ale 
societății informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract.

privește recunoașterea conținutului 
titularilor de drepturi. Tehnologiile 
respective ar trebui, de asemenea, să 
permită titularilor de drepturi să obțină 
informații de la furnizorii de servicii ale 
societății informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract.
În cazurile în care măsurile și 
tehnologiile puse în aplicare în temeiul 
prezentei directive afectează încărcarea 
conținutului acoperit de o excepție sau de 
o autorizație, este necesar să se solicite 
furnizorilor de servicii să instituie sisteme 
de reclamații și corecții în beneficiul 
utilizatorilor al căror conținut a fost 
afectat de măsurile respective. Aceste 
sisteme trebuie să asigure menținerea 
echilibrului între necesitatea de a asigura 
faptul că conținutul acoperit de excepții 
de la dreptul de autor sau de autorizații 
nu este afectat în mod nejustificat de 
măsurile respective și necesitatea de a se 
asigura că sistemele de reclamații și 
corecții nu subminează în mod 
nejustificat eficacitatea măsurilor.
Pentru a atinge acest obiectiv, sistemele 
de reclamații și corecții trebuie să permită 
titularilor de drepturi să primească 
informații adecvate pentru a evalua și a 
oferi un răspuns la reclamațiile 
respective.
De asemenea, sistemele de reclamații și 
corecții trebuie să prevadă o perioadă 
adecvată pentru ca titularii de drepturi să 
poată răspunde reclamațiilor.

Or. fr

Amendamentul 440
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 drepturi să obțină 
informații de la furnizorii de servicii ale 
societății informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract.

(39) Colaborarea dintre furnizorii de 
servicii ale societății informaționale care 
stochează cantități semnificative 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 drepturi să obțină 
informații de la furnizorii de servicii ale 
societății informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract. Având în vedere cerințele 
din cadrul prezentei directive în ceea ce
privește contractele și cooperarea între 
furnizorii de servicii ale societății 
informaționale și titularii de drepturi, este 
necesară prevederea unei proceduri 
intermediare pentru ca părțile să caute o 
soluție amiabilă la orice litigiu referitor la 
dispozițiile relevante din prezenta 
directivă. Statele membre ar trebui să 
susțină un astfel de mecanism prin 
desemnarea unui organism imparțial 
având experiența și competența relevante 
pentru a asista părțile în soluționarea 
litigiului lor.

Or. en

Amendamentul 441
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Luis de Grandes Pascual

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

(39) În cazurile în care măsurile și 
tehnologiile implementate în conformitate 
cu prezenta directivă afectează încărcarea 
conținutului acoperit de o excepție sau de 
o autorizație acordată, este necesar să se 
solicite furnizorilor de servicii să instituie 
mecanisme de reclamații și despăgubiri în 
beneficiul utilizatorilor al căror conținut a 
fost afectat de măsurile respective. Aceste 
mecanisme ar trebui să asigure un 
echilibru adecvat între necesitatea de a 
asigura faptul că conținutul acoperit de 
excepții de la dreptul de autor sau de 
autorizații nu este afectat în mod 
nejustificat de măsurile respective și 
necesitatea de a se asigura că 
mecanismele de reclamații și despăgubiri 
nu subminează în mod nejustificat 
eficacitatea măsurilor.
Pentru a atinge acest scop, mecanismele 
de reclamații și despăgubiri ar trebui să 
prevadă standarde minime pentru 
reclamații, pentru a se asigura faptul că 
titularilor de drepturi li se oferă informații 
adecvate pentru a evalua reclamațiile și a 
formula un răspuns.
Funcționarea corectă a mecanismelor de 
reclamații și despăgubiri ar trebui să le 
asigure titularilor de drepturi o perioadă
suficientă pentru a răspunde 
reclamațiilor, ținând cont de numărul de 
reclamații care sunt prelucrate de către 
titularul destinatar al dreptului în 
momentul reclamației.

Or. en

Justificare

Dat fiind că, în anumite cazuri, conținutul încărcat de utilizatori prin serviciul UUC poate fi 
afectat de măsurile prevăzute la articolul 13, de exemplu atunci când face obiectul unei 
excepții sau al unei autorizații, este necesar să se asigure faptul că acest conținut poate fi 
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disponibil în continuare prin serviciile UUC și că utilizatorii au la dispoziție un mecanism 
care le-ar permite să depună reclamații atunci când încărcarea este împiedicată și care le-ar 
permite titularilor de drepturi să evalueze și să răspundă reclamațiilor utilizatorilor.

Amendamentul 442
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

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

(39) Colaborarea dintre furnizorii de 
servicii ale societății informaționale care 
cantități semnificative 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 drepturi să obțină 
informații de la furnizorii de servicii ale 
societății informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract. În conformitate cu 
Directiva 95/46/CE, Directiva 2002/58/CE 
și Regulamentul general privind protecția 
datelor, aceste tehnologii nu ar trebui să 
solicite identitatea utilizatorilor 
individuali și nici prelucrarea datelor lor 
cu caracter personal și, prin urmare, nu 
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ar trebui să conducă la o obligație 
generală de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 443
Antanas Guoga, Eva Maydell

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

(39) Colaborarea dintre furnizorii de 
servicii ale societății informaționale care 
stochează 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 
punerea în aplicare a unor măsuri 
rezonabile și corespunzătoare. Prin 
urmare, titularii de drepturi ar trebui să 
furnizeze datele necesare pentru a permite 
serviciilor să le identifice conținutul la 
care au drepturi în temeiul drepturilor de 
autor, iar serviciile ar trebui să fie 
transparente pentru titularii de drepturi și 
să le ofere informații privind măsurile, 
modul în care funcționează acestea și rata 
lor de succes în ceea ce privește 
recunoașterea conținutului titularilor de 
drepturi.

Or. en
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Amendamentul 444
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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

(39) Colaborarea dintre furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
titularii drepturilor este esențială pentru 
facilitarea identificării corecte a operelor 
neautorizate online. Cu toate acestea, ar 
trebui instituite garanții corespunzătoare 
în cazul în care aceștia convin asupra 
introducerii unor măsuri voluntare pentru 
a se asigura că acestea nu încalcă 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor, 
mai ales dreptul lor la protecția datelor cu 
caracter personal și libertatea lor de a 
primi sau de a furniza informații, în 
conformitate cu articolele 8 și 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special drepturile lor de a 
utiliza operele în conformitate cu o 
excepție sau limitare a dreptului de autor.

Or. en

Amendamentul 445
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Considerentul 39
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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 drepturi să obțină 
informații de la furnizorii de servicii ale 
societății informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract.

(39) Colaborarea dintre furnizorii de 
servicii ale societății informaționale care 
stochează cantități semnificative de opere 
sau alte obiecte protejate prin drept de 
autor încărcate de utilizatorii lor, oferă 
publicului acces la acestea și realizează un 
act de comunicare publică 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, cum ar fi fișierele de referință 
și metadatele. Aceștia ar trebui să 
furnizeze fișiere de referință în timp util și 
într-un format adecvat. Metadatele ar 
trebui să fie complete și precise pentru 
fiecare fișier de referință. 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 drepturi să obțină 
informații de la furnizorii de servicii ale 
societății informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract.

Or. en

Amendamentul 446
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 39
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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 drepturi să obțină 
informații de la furnizorii de servicii ale 
societății informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract.

(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. 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. Tehnologiile respective ar trebui, 
de asemenea, să permită titularilor de 
drepturi să obțină informații de la furnizorii 
de servicii ale societății informaționale
privind utilizarea conținutului lor care intră 
sub incidența unui contract.

Or. en

Amendamentul 447
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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 

(39) Colaborarea dintre furnizorii de 
servicii ale societății informaționale care 
pun în mod activ la dispoziția publicului 
conținut digital, opere sau alte obiecte 
protejate prin drept de autor încărcate de 
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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 drepturi să obțină 
informații de la furnizorii de servicii ale 
societății informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract.

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

Or. en

Amendamentul 448
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Sirpa Pietikäinen

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 

(39) Colaborarea dintre furnizorii de 
servicii ale societății informaționale care 
stochează 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 
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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 drepturi să obțină 
informații de la furnizorii de servicii ale 
societății informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract.

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

Or. en

Amendamentul 449
Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39 a) În cazurile în care măsurile și 
tehnologiile implementate în conformitate 
cu prezenta directivă afectează încărcarea 
conținutului acoperit de o excepție sau 
acordat prin autorizație, este necesar să se 
solicite furnizorilor de servicii să instituie 
mecanisme de reclamații și recurs în 
beneficiul utilizatorilor al căror conținut a 
fost afectat de aceste măsuri / tehnologii. 
Astfel de mecanisme ar trebui să ofere un 
echilibru adecvat între necesitatea de a se 
asigura că un conținut acoperit de 
excepțiile de la dreptul de autor sau 
acordat prin autorizație nu este afectat în 
mod nejustificat de măsuri / tehnologii, pe 
de o parte, și necesitatea de a se asigura 
că mecanismele de reclamații și recurs nu 
aduc atingere în mod nejustificat 
eficacități măsurilor, pe de altă parte.
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Pentru a realiza acest obiectiv, 
mecanismele de reclamații și recurs ar 
trebui să prevadă standarde minime 
pentru plângeri, pentru a se asigura că 
titularilor de drepturi le sunt furnizate 
informații adecvate pentru a evalua și 
răspunde plângerilor.

Funcționarea corectă a mecanismelor de 
reclamații și recurs ar trebui să ofere 
titularilor de drepturi o perioadă 
suficientă pentru a răspunde plângerilor, 
ținând seama de numărul de plângeri 
care sunt prelucrate de către titularul 
dreptului - destinatar la momentul 
plângerii.

Or. ro

Amendamentul 450
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) În cazurile în care măsurile și 
tehnologiile implementate în conformitate 
cu prezenta directivă afectează încărcarea 
conținutului acoperit de o excepție sau de 
o autorizație acordată, este necesar să se 
solicite furnizorilor de servicii să instituie 
mecanisme de reclamații și despăgubiri în 
beneficiul utilizatorilor al căror conținut a 
fost afectat de măsurile respective. Aceste 
mecanisme trebuie să găsească un 
echilibru adecvat între necesitatea de a 
asigura faptul că conținutul acoperit de 
excepții de la dreptul de autor sau de 
autorizații nu este afectat în mod 
nejustificat de măsurile respective și 
necesitatea de a se asigura că 
mecanismele de reclamații și despăgubiri 
nu subminează în mod nejustificat
eficacitatea măsurilor. În vederea 
atingerii acestui obiectiv, mecanismele de 
reclamații și despăgubiri ar trebui să 
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prevadă standarde minime, pentru a se 
asigura faptul că titularilor de drepturi li 
se oferă informații adecvate pentru a 
evalua reclamațiile și a formula un 
răspuns. Funcționarea corectă a 
mecanismelor de reclamații și despăgubiri 
ar trebui să le asigure titularilor de 
drepturi o perioadă suficientă pentru a 
răspunde reclamațiilor, ținând cont de 
numărul de reclamații care sunt 
prelucrate de către titularul de drepturi în 
momentul reclamației.

Or. es

Justificare

Întrucât, în unele cazuri, conținutul încărcat de utilizatorii serviciului de furnizare de conținut 
încărcat de utilizatori poate fi afectat de măsurile prevăzute la articolul 13, de exemplu atunci 
când este acoperit de o excepție sau de o autorizație, trebuie să se garanteze că acest conținut 
poate fi disponibil în continuare în cadrul serviciilor de furnizare de conținut încărcat de 
utilizatori și că utilizatorii au la dispoziție un mecanism care să le permită să formuleze 
reclamații atunci când se împiedică încărcarea și care să le permită titularilor de drepturi să 
evalueze reclamațiile utilizatorilor și să răspundă acestora.

Amendamentul 451
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès, Silvia Costa, Theresa Griffin

Propunere de directivă
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Utilizarea măsurilor tehnice este 
esențială pentru acordarea licențelor și 
gestionarea drepturilor online, iar 
tehnologiile de recunoaștere a 
conținutului sunt în mod special 
disponibile și accesibile ca preț. Astfel de 
măsuri tehnice nu necesită identitatea 
persoanelor care efectuează încărcarea și 
implică o cooperare tehnică foarte bine 
direcționată între titularii de drepturi și 
furnizorii de servicii ale societății 
informaționale, pe baza datelor furnizate 
de titularii de drepturi. Utilizarea 
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măsurilor tehnice este pe deplin 
compatibilă cu articolul 15 din 
Directiva 2000/31/CE și cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în măsura în care acestea sunt 
utilizate în acest mod. Pentru a promova 
colaborarea dintre titularii de drepturi și 
furnizorii de servicii ale societății 
informaționale, statele membre ar trebui 
să încurajeze acordurile industriale între 
titularii de drepturi și serviciile societății 
informaționale și, dacă este cazul, 
Comisia poate prezenta ulterior propuneri 
pentru un cod de conduită.

Or. en

Amendamentul 452
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Piața tehnologiilor de 
recunoaștere a conținutului este deja bine 
dezvoltată și continuă să crească într-o 
economie bazată pe date. Existența și 
concurența între astfel de furnizori de 
soluții tehnologice ar trebui, prin urmare, 
să asigure accesul ușor și accesibil 
tuturor părților interesate, inclusiv al 
IMM-urilor, indiferent de dimensiunea 
acestora, respectând pe deplin toate 
drepturile fundamentale. Cu toate 
acestea, fără obligații legislative clare cu 
privire la utilizarea unor astfel de 
tehnologii, actorul de pe piață și în special 
cel dominant refuză în mod regulat să 
utilizeze aceste instrumente care sunt 
adecvate pentru acordarea de licențe și 
gestionarea drepturilor.

Or. en
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Justificare

În măsura în care toate drepturile fundamentale sunt pe deplin respectate, se clarifică faptul 
că tehnologiile de identificare a conținutului bine direcționate, care sunt deja utilizate pe 
piață fără probleme, pot fi utilizate de platforme fără niciun impact negativ asupra 
drepturilor fundamentale și fără niciun obstacol în calea serviciilor de dimensiuni diferite, 
inclusiv a IMM-urilor.

Amendamentul 453
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Considerentul 39 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39c) Piața tehnicilor de recunoaștere a 
conținuturilor este deja bine dezvoltată, 
cu o previziune de creștere într-o 
economie bazată pe date. Prin urmare, 
existența furnizorilor de astfel de 
tehnologii și concurența între aceștia 
trebuie să asigure accesul economic și 
simplu al IMM-urilor la crearea unei 
piețe în condiții echitabile pentru toate 
întreprinderile, indiferent de dimensiunea 
acestora. Totuși, absența unor obligații 
legale clare privind utilizarea acestor 
tehnologii le permite în special 
operatorilor dominanți de pe piață să 
refuze utilizarea acestor instrumente 
adecvate pentru acordarea de licențe și 
pentru gestionarea drepturilor.

Or. es

Amendamentul 454
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Măsurile tehnice puse în aplicare 
permit, la cererea titularilor de drepturi și 
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în cooperare cu aceștia, recunoașterea 
unui conținut specific identificat. Aceste 
măsuri nu urmăresc impunerea unei 
obligații generale de control și de căutare 
a datelor în cadrul conținutului și nu 
necesită utilizarea datelor cu caracter 
personal ale utilizatorului final. Prin 
urmare, măsurile respective sunt pe 
deplin compatibile cu articolul 15 din 
Directiva 2000/31/CE și cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Or. fr

Amendamentul 455
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Considerentul 39 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39b) Utilizarea mijloacelor tehnice este 
esențială pentru operațiunea de acordare 
de licențe online și pentru gestionarea 
drepturilor. Mijloacele tehnice folosite de 
tehnologia actuală nu implică necesitatea 
de a avea acces la identitatea utilizatorilor 
individuali care încarcă conținut și, prin 
urmare, acestea nu prezintă niciun risc 
pentru viața privată a utilizatorilor finali 
individuali. În plus, acestea provin dintr-o 
cooperare tehnică foarte specifică dintre 
titularii de drepturi și furnizorii de servicii 
ale societății informaționale pe baza 
datelor furnizate de titularii de drepturi și, 
prin urmare, nu implică nicio obligație 
generală de supraveghere sau de 
constatare a faptelor în ceea ce privește 
conținutul. În consecință, dispozițiile 
prevăzute la articolul 13 din prezenta 
directivă sunt pe deplin compatibile cu 
articolul 15 din Directiva 2000/31/CE și 
cu Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.
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Or. es

Amendamentul 456
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, Kostadinka Kuneva, António 
Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 39 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39b) Statele membre ar trebui să 
prevadă instituirea unor măsuri 
intermediare care să permită furnizorilor 
de servicii și titularilor de drepturi să 
identifice, dacă este cazul, o soluție 
amiabilă pentru orice litigiu privind 
dispozițiile referitoare la acordurile de 
cooperare între ele. Statele membre ar 
trebui, în acest scop, să desemneze un 
organism independent, cu competența și 
experiența corespunzătoare pentru a ajuta 
părțile să soluționeze litigiul dintre ele.

Or. fr

Amendamentul 457
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 39 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39c) Ar trebui reamintit faptul că, în 
general, și având în vedere trimiterile 
făcute în prezenta directivă la articolul 3 
din Directiva 2001/29/CE, o operă și/sau 
un obiect protejat sunt comunicate 
publicului și/sau sunt puse la dispoziția 
acestuia atunci când o persoană fizică sau 
juridică oferă acces unor persoane din 
afara cercului relațiilor sale apropiate și 
personale, definit ca cercul normal al 
membrilor de familie sau al anturajului 
său apropiat. În această privință, nu are 
nicio importanță faptul că aceste persoane 



AM\1123345RO.docxx 139/151 PE603.010v01-00

RO

pot avea acces la operele și/sau la 
obiectele protejate în același loc sau în 
locuri diferite, în același timp sau la 
momente diferite.

Or. fr

Amendamentul 458
Julia Reda

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Anumiți titulari de drepturi, cum ar 
fi autorii și artiștii interpreți sau executanți 
au nevoie de informații pentru a evalua 
valoarea economică a drepturilor lor care 
sunt armonizate în temeiul legislației 
Uniunii. Acest lucru este valabil în special 
în cazul în care respectivii titulari de 
drepturi acordă o licență sau transferă 
drepturi în schimbul unei remunerații. 
Având în vedere că autorii și artiștii 
interpreți sau executanți tind să se afle într-
o poziție contractuală mai slabă atunci 
când acordă licențe sau își transferă 
drepturile, aceștia au nevoie de informații 
pentru a evalua valoarea economică 
continuă a drepturilor lor în comparație cu 
remunerația primită pentru licență sau 
transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă 
de transparență. Prin urmare, comunicarea 
de informații adecvate de către partenerii 
lor contractuali sau succesorii în drepturi ai 
acestora este importantă pentru a asigura 
transparența și echilibrul în cadrul 
sistemului care reglementează remunerarea 
autorilor și a artiștilor interpreți sau 
executanți.

(40) Anumiți titulari de drepturi, cum ar 
fi autorii și artiștii interpreți sau executanți, 
precum și organismele care utilizează 
bani publici pentru achiziționarea de 
conținut au nevoie de informații pentru a 
evalua valoarea economică a drepturilor 
care sunt armonizate în temeiul legislației 
Uniunii. Acest lucru este valabil în special 
în cazul în care respectivii titulari de 
drepturi acordă o licență sau transferă 
drepturi în schimbul unei remunerații,
inclusiv în cazurile în care ulterior se 
acordă licențe pentru aceste opere sau 
drepturile respective sunt transferate 
terților. Având în vedere că autorii și 
artiștii interpreți sau executanți tind să se 
afle într-o poziție contractuală mai slabă 
atunci când acordă licențe sau își transferă 
drepturile, aceștia au nevoie de informații 
pentru a evalua valoarea economică 
continuă a drepturilor lor în comparație cu 
remunerația primită pentru licență sau 
transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă 
de transparență. Prin urmare, comunicarea 
regulată de informații de către partenerii 
lor contractuali, succesorii în drepturi ai 
acestora sau terții cărora li s-au acordat 
licențe sau cărora le-au fost transferate 
drepturi este importantă pentru a asigura 
transparența și echilibrul în cadrul 
sistemului care reglementează remunerarea 
autorilor și a artiștilor interpreți sau 
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executanți.

Or. en

Amendamentul 459
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Constance Le Grip, António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Anumiți titulari de drepturi, cum ar 
fi autorii și artiștii interpreți sau executanți 
au nevoie de informații pentru a evalua 
valoarea economică a drepturilor lor care 
sunt armonizate în temeiul legislației 
Uniunii. Acest lucru este valabil în special 
în cazul în care respectivii titulari de 
drepturi acordă o licență sau transferă 
drepturi în schimbul unei remunerații. 
Având în vedere că autorii și artiștii 
interpreți sau executanți tind să se afle într-
o poziție contractuală mai slabă atunci 
când acordă licențe sau își transferă 
drepturile, aceștia au nevoie de informații 
pentru a evalua valoarea economică 
continuă a drepturilor lor în comparație cu 
remunerația primită pentru licență sau 
transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă 
de transparență. Prin urmare, comunicarea 
de informații adecvate de către partenerii 
lor contractuali sau succesorii în drepturi ai 
acestora este importantă pentru a asigura 
transparența și echilibrul în cadrul 
sistemului care reglementează remunerarea 
autorilor și a artiștilor interpreți sau 
executanți.

(40) Anumiți titulari de drepturi, cum ar 
fi autorii și artiștii interpreți sau executanți 
au nevoie de informații pentru a evalua 
valoarea economică a drepturilor lor care 
sunt armonizate în temeiul legislației 
Uniunii. Acest lucru este valabil în special 
în cazul în care respectivii titulari de 
drepturi acordă o licență sau transferă 
drepturi în schimbul unei remunerații. 
Având în vedere că autorii și artiștii 
interpreți sau executanți tind să se afle într-
o poziție contractuală mai slabă atunci 
când acordă licențe sau își transferă 
drepturile, aceștia au nevoie de informații 
pentru a evalua valoarea economică 
continuă a drepturilor lor în comparație cu 
remunerația primită pentru licență sau 
transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă 
de transparență. Prin urmare, comunicarea 
de informații adecvate de către partenerii 
lor contractuali sau succesorii în drepturi ai 
acestora este importantă pentru a asigura 
transparența și echilibrul în cadrul 
sistemului care reglementează remunerarea 
autorilor și a artiștilor interpreți sau 
executanți. Obligația de raportare trebuie 
să fie transmisă odată cu drepturile și, 
prin urmare, trebuie să însoțească opera 
în toate formele sale de exploatare, 
indiferent cine o exploatează și pe ce 
teritoriu.

Or. fr
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Amendamentul 460
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Anumiți titulari de drepturi, cum ar 
fi autorii și artiștii interpreți sau executanți 
au nevoie de informații pentru a evalua 
valoarea economică a drepturilor lor care 
sunt armonizate în temeiul legislației 
Uniunii. Acest lucru este valabil în special 
în cazul în care respectivii titulari de 
drepturi acordă o licență sau transferă 
drepturi în schimbul unei remunerații. 
Având în vedere că autorii și artiștii 
interpreți sau executanți tind să se afle într-
o poziție contractuală mai slabă atunci 
când acordă licențe sau își transferă 
drepturile, aceștia au nevoie de informații 
pentru a evalua valoarea economică 
continuă a drepturilor lor în comparație cu 
remunerația primită pentru licență sau 
transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă 
de transparență. Prin urmare, comunicarea 
de informații adecvate de către partenerii 
lor contractuali sau succesorii în drepturi ai 
acestora este importantă pentru a asigura 
transparența și echilibrul în cadrul 
sistemului care reglementează remunerarea 
autorilor și a artiștilor interpreți sau 
executanți.

(40) Anumiți titulari de drepturi, cum ar 
fi autorii și artiștii interpreți sau executanți 
au nevoie de informații pentru a evalua 
valoarea economică a drepturilor lor care 
sunt armonizate în temeiul legislației 
Uniunii. Acest lucru este valabil în special 
în cazul în care respectivii titulari de 
drepturi acordă o licență sau transferă 
drepturi în schimbul unei remunerații. 
Având în vedere că autorii și artiștii 
interpreți sau executanți se află într-o 
poziție contractuală mai slabă atunci când 
acordă licențe sau își transferă drepturile, 
aceștia au nevoie de informații exacte
pentru a evalua valoarea economică 
continuă a drepturilor lor în comparație cu 
remunerația primită pentru licență sau 
transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă 
de transparență. Prin urmare, comunicarea 
de informații adecvate de către partenerii 
lor contractuali și de către cesionarii sau 
beneficiarii de licență ulteriori, precum și 
de către succesorii în drepturi ai acestora 
este importantă pentru a asigura 
transparența și echilibrul în cadrul 
sistemului care reglementează remunerarea 
autorilor și a artiștilor interpreți sau 
executanți. Obligația de raportare și de 
transparență ar trebui să urmărească 
opera în toate formele de exploatare și în 
afara granițelor.

Or. en

Amendamentul 461
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 40
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Anumiți titulari de drepturi, cum ar 
fi autorii și artiștii interpreți sau executanți 
au nevoie de informații pentru a evalua 
valoarea economică a drepturilor lor care 
sunt armonizate în temeiul legislației 
Uniunii. Acest lucru este valabil în special 
în cazul în care respectivii titulari de 
drepturi acordă o licență sau transferă 
drepturi în schimbul unei remunerații. 
Având în vedere că autorii și artiștii
interpreți sau executanți tind să se afle într-
o poziție contractuală mai slabă atunci 
când acordă licențe sau își transferă 
drepturile, aceștia au nevoie de informații 
pentru a evalua valoarea economică 
continuă a drepturilor lor în comparație cu 
remunerația primită pentru licență sau 
transfer, însă se confruntă adesea cu o 
lipsă de transparență. Prin urmare, 
comunicarea de informații adecvate de 
către partenerii lor contractuali sau 
succesorii în drepturi ai acestora este 
importantă pentru a asigura transparența și 
echilibrul în cadrul sistemului care 
reglementează remunerarea autorilor și a 
artiștilor interpreți sau executanți.

(40) Anumiți titulari de drepturi, cum ar 
fi autorii, creatorii și artiștii interpreți sau 
executanți se confruntă deseori cu o lipsă 
de transparență în ceea ce privește 
informațiile de care au nevoie pentru a 
evalua valoarea economică a drepturilor lor 
care sunt armonizate în temeiul legislației 
Uniunii. Acest lucru este valabil în special 
în cazul în care respectivii titulari de 
drepturi acordă o licență sau transferă 
drepturi în schimbul unei remunerații. 
Astfel de informații ar trebui să fie 
adecvate, corecte și complete pentru a le 
permite autorilor și artiștilor interpreți sau 
executanți, care tind să se afle într-o 
poziție contractuală mai slabă atunci când 
acordă licențe sau își transferă drepturile, 
să evalueze valoarea economică continuă a 
drepturilor respective în comparație cu 
remunerația convenită inițial pentru licență 
sau transfer. Prin urmare, comunicarea de 
informații adecvate, corecte și complete de 
către partenerii lor contractuali sau 
succesorii în drepturi ai acestora este 
esențială pentru a asigura transparența, 
egalitatea și corectitudinea în cadrul 
sistemului care reglementează remunerarea 
autorilor și a artiștilor interpreți sau 
executanți.

Or. en

Amendamentul 462
Pavel Svoboda

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Anumiți titulari de drepturi, cum ar 
fi autorii și artiștii interpreți sau executanți 
au nevoie de informații pentru a evalua 
valoarea economică a drepturilor lor care 

(40) Anumiți titulari de drepturi, cum ar 
fi autorii și artiștii interpreți sau executanți 
au nevoie de informații pentru a evalua 
valoarea economică a drepturilor lor care 
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sunt armonizate în temeiul legislației 
Uniunii. Acest lucru este valabil în special 
în cazul în care respectivii titulari de 
drepturi acordă o licență sau transferă 
drepturi în schimbul unei remunerații. 
Având în vedere că autorii și artiștii 
interpreți sau executanți tind să se afle într-
o poziție contractuală mai slabă atunci 
când acordă licențe sau își transferă 
drepturile, aceștia au nevoie de informații 
pentru a evalua valoarea economică 
continuă a drepturilor lor în comparație cu 
remunerația primită pentru licență sau 
transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă 
de transparență. Prin urmare, comunicarea 
de informații adecvate de către partenerii 
lor contractuali sau succesorii în drepturi ai 
acestora este importantă pentru a asigura 
transparența și echilibrul în cadrul 
sistemului care reglementează remunerarea 
autorilor și a artiștilor interpreți sau 
executanți.

sunt armonizate în temeiul legislației 
Uniunii. Acest lucru este valabil în special 
în cazul în care respectivii titulari de 
drepturi acordă o licență sau transferă 
drepturi în schimbul unei remunerații. 
Având în vedere că autorii și artiștii 
interpreți sau executanți ar putea să se afle 
într-o poziție contractuală mai slabă atunci 
când acordă licențe sau își transferă 
drepturile, aceștia au nevoie de informații 
pentru a evalua valoarea economică 
continuă a drepturilor lor în comparație cu 
remunerația primită pentru licență sau 
transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă 
de transparență. Prin urmare, comunicarea 
de informații corespunzătoare de către 
partenerii lor contractuali și de către 
cesionarii sau beneficiarii de licență, 
precum și de către succesorii în drepturi ai 
acestora este importantă pentru a asigura 
transparența și echilibrul în cadrul 
sistemului care reglementează remunerarea 
autorilor și a artiștilor interpreți sau 
executanți.

Or. en

Amendamentul 463
Antanas Guoga, Eva Maydell

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Anumiți titulari de drepturi, cum ar 
fi autorii și artiștii interpreți sau executanți 
au nevoie de informații pentru a evalua 
valoarea economică a drepturilor lor care 
sunt armonizate în temeiul legislației 
Uniunii. Acest lucru este valabil în special 
în cazul în care respectivii titulari de 
drepturi acordă o licență sau transferă 
drepturi în schimbul unei remunerații. 
Având în vedere că autorii și artiștii 
interpreți sau executanți tind să se afle într-
o poziție contractuală mai slabă atunci 

(40) Anumiți titulari de drepturi, cum ar 
fi autorii și artiștii interpreți sau executanți 
au nevoie de informații pentru a evalua 
valoarea economică a drepturilor lor care 
sunt armonizate în temeiul legislației 
Uniunii. Acest lucru este valabil în special 
în cazul în care respectivii titulari de 
drepturi acordă o licență sau transferă 
drepturi în schimbul unei remunerații. 
Având în vedere că autorii și artiștii 
interpreți sau executanți se află într-o 
poziție contractuală mai slabă atunci când 
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când acordă licențe sau își transferă 
drepturile, aceștia au nevoie de informații 
pentru a evalua valoarea economică 
continuă a drepturilor lor în comparație cu 
remunerația primită pentru licență sau 
transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă 
de transparență. Prin urmare, comunicarea 
de informații adecvate de către partenerii 
lor contractuali sau succesorii în drepturi ai 
acestora este importantă pentru a asigura 
transparența și echilibrul în cadrul 
sistemului care reglementează remunerarea 
autorilor și a artiștilor interpreți sau 
executanți.

acordă licențe sau își transferă drepturile, 
aceștia au nevoie de informații pentru a 
evalua valoarea economică continuă a 
drepturilor lor în comparație cu 
remunerația primită pentru licență sau 
transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă 
de transparență. Prin urmare, comunicarea 
de informații adecvate de către partenerii 
lor contractuali sau succesorii în drepturi ai 
acestora este importantă pentru a asigura 
transparența și echilibrul în cadrul 
sistemului care reglementează remunerarea 
autorilor și a artiștilor interpreți sau 
executanți.

Or. en

Amendamentul 464
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector. Statele membre ar trebui să 
se consulte cu toate părțile interesate 
relevante, deoarece o astfel de consultare ar 
trebui să contribuie la stabilirea cerințelor 
specifice fiecărui sector. Negocierile 
colective ar trebui considerate o posibilitate 
prin care părțile interesante relevante să 
ajungă la un acord în ceea ce privește 
transparența. Pentru a permite adaptarea 
practicilor actuale de raportare la 
obligațiile de transparență, ar trebui 
prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este 
necesar ca obligațiile de transparență să se 
aplice acordurilor încheiate cu organismele 
de gestiune colectivă, deoarece acestea 
sunt deja supuse obligațiilor de 

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector. Statele membre ar trebui să 
se consulte cu toate părțile interesate 
relevante, deoarece o astfel de consultare ar 
trebui să contribuie la stabilirea cerințelor 
specifice fiecărui sector și a declarațiilor și 
procedurilor standard de raportare. 
Negocierile colective ar trebui considerate 
o posibilitate prin care părțile interesante 
relevante să ajungă la un acord în ceea ce 
privește transparența. Pentru a permite 
adaptarea practicilor actuale de raportare la 
obligațiile de transparență, ar trebui 
prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este 
necesar ca obligațiile de transparență să se 
aplice acordurilor încheiate cu organismele 
de gestiune colectivă, deoarece acestea 
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transparență prevăzute în Directiva 
2014/26/UE.

sunt deja supuse obligațiilor de 
transparență prevăzute în 
Directiva 2014/26/UE, cu condiția ca 
statele membre să fi transpus 
Directiva 2014/26/UE și să fi luat toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
toate organismele de gestiune colectivă 
sunt administrate într-o manieră 
rațională, prudentă și adecvată. Statele 
membre ar trebui să se asigure, de 
asemenea, că organismele de gestiune 
colectivă acționează în interesul titularilor 
de drepturi ale căror drepturi le 
reprezintă, că repartizează și plătesc cu 
regularitate, cu diligență și cu exactitate 
sumele datorate titularilor de drepturi și 
că publică un raport anual privind 
transparența, în deplină conformitate cu 
Directiva 2014/26/UE.

Or. en

Amendamentul 465
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector. Statele membre ar trebui să 
se consulte cu toate părțile interesate 
relevante, deoarece o astfel de consultare ar 
trebui să contribuie la stabilirea cerințelor 
specifice fiecărui sector. Negocierile 
colective ar trebui considerate o posibilitate 
prin care părțile interesante relevante să 
ajungă la un acord în ceea ce privește 
transparența. Pentru a permite adaptarea 
practicilor actuale de raportare la 
obligațiile de transparență, ar trebui 

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector, în funcție de natura 
contribuției acestora la rezultatul general 
al operei sau a interpretării. Statele 
membre ar trebui să se consulte cu toate 
părțile interesate relevante, deoarece o 
astfel de consultare ar trebui să contribuie 
la stabilirea cerințelor specifice fiecărui 
sector, în cazul în care acestea nu sunt 
deja aplicabile sau executate în statul 
membru. Negocierile colective ar trebui 
considerate o posibilitate prin care părțile 
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prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este 
necesar ca obligațiile de transparență să se 
aplice acordurilor încheiate cu organismele 
de gestiune colectivă, deoarece acestea 
sunt deja supuse obligațiilor de 
transparență prevăzute în Directiva 
2014/26/UE.

interesante relevante să ajungă la un acord 
în ceea ce privește transparența. Pentru a 
permite adaptarea practicilor actuale de 
raportare la obligațiile de transparență, ar 
trebui prevăzută o perioadă de tranziție. Nu 
este necesar ca obligațiile de transparență 
să se aplice acordurilor încheiate cu 
organismele de gestiune colectivă, 
deoarece acestea sunt deja supuse 
obligațiilor de transparență prevăzute în 
Directiva 2014/26/UE și nici în cazul în 
care contractele au fost deja încheiate pe 
baza acordurilor colective de muncă sau a 
unor acorduri echivalente în statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 466
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Constance Le Grip, António Marinho e Pinto

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din
fiecare sector. Statele membre ar trebui să 
se consulte cu toate părțile interesate 
relevante, deoarece o astfel de consultare 
ar trebui să contribuie la stabilirea 
cerințelor specifice fiecărui sector. 
Negocierile colective ar trebui considerate 
o posibilitate prin care părțile interesante 
relevante să ajungă la un acord în ceea ce 
privește transparența. Pentru a permite 
adaptarea practicilor actuale de raportare la 
obligațiile de transparență, ar trebui 
prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este 
necesar ca obligațiile de transparență să se 
aplice acordurilor încheiate cu organismele 
de gestiune colectivă, deoarece acestea 

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector. Statele membre se asigură 
că organizațiile reprezentative ale tuturor 
părților interesate definesc cerințe 
specifice fiecărui sector și stabilesc 
proceduri și modele standard de 
prezentare a informațiilor pentru fiecare 
sector, favorizând prelucrarea automată a 
informațiilor prin intermediul 
tehnologiilor digitale și al identificatorilor 
internaționali ai operelor. Negocierile 
colective ar trebui considerate o posibilitate 
prin care părțile interesante relevante să 
ajungă la un acord în ceea ce privește 
transparența. Pentru a permite adaptarea 
practicilor actuale de raportare la 
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sunt deja supuse obligațiilor de 
transparență prevăzute în Directiva 
2014/26/UE.

obligațiile de transparență, ar trebui 
prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este 
necesar ca obligațiile de transparență să se 
aplice acordurilor încheiate cu organismele 
de gestiune colectivă, deoarece acestea 
sunt deja supuse obligațiilor de 
transparență prevăzute în Directiva 
2014/26/UE.

Or. fr

Amendamentul 467
Julia Reda

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector. Statele membre ar trebui să 
se consulte cu toate părțile interesate 
relevante, deoarece o astfel de consultare ar 
trebui să contribuie la stabilirea cerințelor 
specifice fiecărui sector. Negocierile 
colective ar trebui considerate o posibilitate 
prin care părțile interesante relevante să 
ajungă la un acord în ceea ce privește 
transparența. Pentru a permite adaptarea 
practicilor actuale de raportare la 
obligațiile de transparență, ar trebui 
prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este 
necesar ca obligațiile de transparență să 
se aplice acordurilor încheiate cu 
organismele de gestiune colectivă, 
deoarece acestea sunt deja supuse 
obligațiilor de transparență prevăzute în 
Directiva 2014/26/UE.

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector. Statele membre ar trebui să 
se consulte cu toate părțile interesate 
relevante, deoarece o astfel de consultare ar 
trebui să contribuie la stabilirea cerințelor 
specifice fiecărui sector. Negocierile 
colective ar trebui considerate o posibilitate 
prin care părțile interesante relevante să 
ajungă la un acord în ceea ce privește 
transparența. Pentru a permite adaptarea 
practicilor actuale de raportare la 
obligațiile de transparență, ar trebui 
prevăzută o perioadă de tranziție.

Or. en

Amendamentul 468
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Daniel Buda

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector. Statele membre ar trebui să 
se consulte cu toate părțile interesate 
relevante, deoarece o astfel de consultare ar 
trebui să contribuie la stabilirea cerințelor 
specifice fiecărui sector. Negocierile 
colective ar trebui considerate o 
posibilitate prin care părțile interesante 
relevante să ajungă la un acord în ceea ce 
privește transparența. Pentru a permite 
adaptarea practicilor actuale de raportare la 
obligațiile de transparență, ar trebui 
prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este 
necesar ca obligațiile de transparență să se 
aplice acordurilor încheiate cu organismele 
de gestiune colectivă, deoarece acestea 
sunt deja supuse obligațiilor de 
transparență prevăzute în Directiva 
2014/26/UE.

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector, precum și importanța 
contribuției autorilor ori artiștilor 
interpreți sau executanți la opera ori 
interpretarea sau execuția în ansamblu. 
Statele membre ar trebui să se consulte cu 
toate părțile interesate relevante, deoarece 
o astfel de consultare ar trebui să contribuie 
la stabilirea cerințelor specifice fiecărui 
sector. Acordurile de negociere colectivă 
sau acordurile contractuale similare ar 
trebui considerate ca îndeplinind 
obligațiile în materie de transparență. 
Pentru a permite adaptarea practicilor 
actuale de raportare la obligațiile de 
transparență, ar trebui prevăzută o perioadă 
de tranziție. Nu este necesar ca obligațiile 
de transparență să se aplice acordurilor 
încheiate cu organismele de gestiune 
colectivă, deoarece acestea sunt deja 
supuse obligațiilor de transparență 
prevăzute în Directiva 2014/26/UE.

Or. ro

Amendamentul 469
Pavel Svoboda

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
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conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector. Statele membre ar trebui să 
se consulte cu toate părțile interesate 
relevante, deoarece o astfel de consultare ar 
trebui să contribuie la stabilirea cerințelor 
specifice fiecărui sector. Negocierile 
colective ar trebui considerate o posibilitate 
prin care părțile interesante relevante să 
ajungă la un acord în ceea ce privește 
transparența. Pentru a permite adaptarea 
practicilor actuale de raportare la 
obligațiile de transparență, ar trebui 
prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este 
necesar ca obligațiile de transparență să 
se aplice acordurilor încheiate cu 
organismele de gestiune colectivă, 
deoarece acestea sunt deja supuse 
obligațiilor de transparență prevăzute în 
Directiva 2014/26/UE.

conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector. Statele membre ar trebui să 
se consulte cu toate părțile interesate 
relevante, deoarece o astfel de consultare ar 
trebui să contribuie la stabilirea cerințelor 
specifice fiecărui sector și să faciliteze 
elaborarea unor proceduri și declarații 
standard de raportare pentru fiecare 
sector. Negocierile colective ar trebui 
considerate o posibilitate prin care părțile 
interesante relevante să ajungă la un acord 
în ceea ce privește transparența și, în cazul 
în care sunt în vigoare contracte de 
negociere colectivă care conțin obligații 
de transparență, acestea ar trebui 
considerate ca fiind îndeplinite. Pentru a 
permite adaptarea practicilor actuale de 
raportare la obligațiile de transparență, ar 
trebui prevăzută o perioadă de tranziție.

Or. en

Amendamentul 470
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector. Statele membre ar trebui să 
se consulte cu toate părțile interesate 
relevante, deoarece o astfel de consultare ar 
trebui să contribuie la stabilirea cerințelor 
specifice fiecărui sector. Negocierile 
colective ar trebui considerate o 
posibilitate prin care părțile interesante 
relevante să ajungă la un acord în ceea ce 
privește transparența. Pentru a permite 
adaptarea practicilor actuale de raportare la 

(41) Atunci când se pun în aplicare 
obligațiile în materie de transparență, ar 
trebui să se ia în considerare 
particularitățile diferitelor sectoare de 
conținut și ale drepturilor autorilor și 
artiștilor interpreți sau executanți din 
fiecare sector. Statele membre ar trebui să 
se consulte cu toate părțile interesate 
relevante, deoarece o astfel de consultare ar 
putea să contribuie la stabilirea cerințelor 
specifice fiecărui sector. Negocierile 
colective pot fi considerate o posibilitate 
prin care părțile interesante relevante să 
ajungă la un acord în ceea ce privește 
transparența. Pentru a permite adaptarea 
practicilor actuale de raportare la 
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obligațiile de transparență, ar trebui 
prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este 
necesar ca obligațiile de transparență să se 
aplice acordurilor încheiate cu organismele 
de gestiune colectivă, deoarece acestea 
sunt deja supuse obligațiilor de 
transparență prevăzute în Directiva 
2014/26/UE.

obligațiile de transparență, ar trebui 
prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este 
necesar ca obligațiile de transparență să se 
aplice acordurilor încheiate cu organismele 
de gestiune colectivă, deoarece acestea 
sunt deja supuse obligațiilor de 
transparență prevăzute în Directiva 
2014/26/UE.

Or. en

Amendamentul 471
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Forța creativă este prezentă în 
fiecare ființă umană și ea trebuie să fie 
cultivată, protejată și stimulată pentru a 
pune bazele unei reînnoiri continue a 
talentelor creative. Prin urmare, ar trebui 
recunoscut rolul fundamental și 
proeminent al autorilor, creatorilor și 
artiștilor interpreți sau al executanților în 
procesul creativ și în cadrul societății. În 
acest scop, statele membre ar trebui să se 
asigure că aceștia au dreptul la o 
remunerație echitabilă și proporțională 
din veniturile generate de exploatarea 
operelor lor.

Or. en

Amendamentul 472
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Statele membre se asigură că 
autorii și artiștii interpreți sau executanți 
primesc o remunerație proporțională și 
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echitabilă din veniturile obținute din 
exploatarea operelor lor.

Or. de
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