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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind dreptul de autor pe piața unică digitală 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0593), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0383/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 februarie 20171, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru 

piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

și Comisiei pentru cultură și educație (A8-0000/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Rapidele evoluții tehnologice 

continuă să transforme modul în care sunt 

create, produse, distribuite și exploatate 

operele și alte obiecte protejate. Continuă 

să apară noi modele de afaceri și noi actori. 

Obiectivele și principiile stabilite în cadrul 

(3) Rapidele evoluții tehnologice 

continuă să transforme modul în care sunt 

create, produse, distribuite și exploatate 

operele și alte obiecte protejate. Continuă 

să apară noi modele de afaceri și noi actori. 

Obiectivele și principiile stabilite în cadrul 

                                                 
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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juridic al Uniunii privind drepturile de 

autor sunt în continuare valabile. Cu toate 

acestea, atât pentru titularii de drepturi, cât 

și pentru utilizatori continuă să existe 

insecuritate juridică în ceea ce privește 

anumite utilizări, printre care și utilizările 

transfrontaliere, ale operelor și ale altor 

obiecte protejate în mediul digital. După 

cum s-a enunțat în Comunicarea Comisiei 

intitulată „Către un cadru modern, mai 

european privind drepturile de autor”26, 

este necesar ca actualul cadru al UE 

privind drepturile de autor să fie adaptat și 

completat în anumite domenii. Prezenta 

directivă conține norme pentru adaptarea 

anumitor excepții și limitări la mediul 

digital și la cel transfrontalier, precum și 

măsuri pentru facilitarea anumitor practici 

de acordare a licențelor în ceea ce privește 

difuzarea operelor aflate în afara circuitului 

comercial și disponibilitatea online a 

operelor audiovizuale pe platforme de 

video la cerere, în scopul asigurării unui 

acces mai larg la conținut. În vederea 

asigurării unei piețe performante a 

drepturilor de autor, ar trebui să existe 

norme pentru drepturile în cazul 

publicațiilor, pentru utilizarea operelor și a 

altor obiecte protejate de către furnizorii 

de servicii online de stocare și permitere a 

accesării conținutului încărcat de 

utilizatori și pentru transparența 

contractelor autorilor și ale artiștilor 

interpreți sau executanți. 

juridic al Uniunii privind drepturile de 

autor sunt în continuare valabile. Cu toate 

acestea, atât pentru titularii de drepturi, cât 

și pentru utilizatori continuă să existe 

insecuritate juridică în ceea ce privește 

anumite utilizări, printre care și utilizările 

transfrontaliere, ale operelor și ale altor 

obiecte protejate în mediul digital. După 

cum s-a enunțat în Comunicarea Comisiei 

intitulată „Către un cadru modern, mai 

european privind drepturile de autor”26, 

este necesar ca actualul cadru al UE 

privind drepturile de autor să fie adaptat și 

completat în anumite domenii. Prezenta 

directivă conține norme pentru adaptarea 

anumitor excepții și limitări la mediul 

digital și la cel transfrontalier, precum și 

măsuri pentru facilitarea anumitor practici 

de acordare a licențelor în ceea ce privește 

difuzarea operelor aflate în afara circuitului 

comercial și disponibilitatea online a 

operelor audiovizuale pe platforme de 

video la cerere, în scopul asigurării unui 

acces mai larg la conținut. În vederea 

asigurării unei piețe performante a 

drepturilor de autor, ar trebui să existe 

norme pentru exercitarea drepturilor în 

cazul publicațiilor, pentru utilizarea 

operelor și a altor obiecte protejate pe 

platformele furnizorilor de servicii online 

care stochează și permit accesarea 

conținutului încărcat de utilizatori și pentru 

transparența contractelor autorilor și ale 

artiștilor interpreți sau executanți. 

__________________ __________________ 

26 COM(2015)0626. 26 COM(2015)0626. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Prezenta directivă se bazează pe 

normele stabilite în directivele aflate în 

vigoare în acest domeniu, și anume 

Directiva 96/9/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului27, Directiva 

2001/29/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului28, Directiva 2006/115/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului29, 

Directiva 2009/24/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului30, Directiva 

2012/28/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului31 și Directiva 2014/26/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului32, 

și completează respectivele norme. 

(4) Prezenta directivă se bazează pe 

normele stabilite în directivele aflate în 

vigoare în acest domeniu, și anume 

Directiva 96/9/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului27, Directiva 

2000/31/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului27a, Directiva 2001/29/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului28, 

Directiva 2006/115/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului29, Directiva 

2009/24/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului30, Directiva 2012/28/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului31 

și Directiva 2014/26/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului32, și completează 

respectivele norme.  

__________________ __________________ 

27 Directiva 96/9/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 11 martie 

1996 privind protecția juridică a bazelor de 

date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20-28). 

27 Directiva 96/9/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 11 martie 

1996 privind protecția juridică a bazelor de 

date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20-28). 

 27a 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 (Directiva privind comerțul 

electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1). 

28 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 mai 2001 

privind armonizarea anumitor aspecte ale 

dreptului de autor și drepturilor conexe în 

societatea informațională (JO L 167, 

22.6.2001, p. 10-19). 

28 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 mai 2001 

privind armonizarea anumitor aspecte ale 

dreptului de autor și drepturilor conexe în 

societatea informațională (JO L 167, 

22.6.2001, p. 10-19). 

29 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind dreptul de închiriere și de 

împrumut și anumite drepturi conexe 

dreptului de autor în domeniul proprietății 

intelectuale (JO L 376, 27.12.2006, p. 28-

35). 

29 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind dreptul de închiriere și de 

împrumut și anumite drepturi conexe 

dreptului de autor în domeniul proprietății 

intelectuale (JO L 376, 27.12.2006, p. 28-

35). 

30 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

30 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 
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2009 privind protecția juridică a 

programelor pentru calculator (JO L 111, 

5.5.2009, p. 16-22). 

2009 privind protecția juridică a 

programelor pentru calculator (JO L 111, 

5.5.2009, p. 16-22). 

31 Directiva 2012/28/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 25 octombrie 

2012 privind anumite utilizări permise ale 

operelor orfane (JO L 299, 27.10.2012, p. 

5-12). 

31 Directiva 2012/28/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 25 octombrie 

2012 privind anumite utilizări permise ale 

operelor orfane (JO L 299, 27.10.2012, p. 

5-12). 

32 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind gestiunea colectivă a 

drepturilor de autor și a drepturilor conexe 

și acordarea de licențe multiteritoriale 

pentru drepturile asupra operelor muzicale 

pentru utilizare online pe piața internă (JO 

L 84, 20.3.2014, p. 72-98). 

32 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind gestiunea colectivă a 

drepturilor de autor și a drepturilor conexe 

și acordarea de licențe multiteritoriale 

pentru drepturile asupra operelor muzicale 

pentru utilizare online pe piața internă (JO 

L 84, 20.3.2014, p. 72-98). 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În domeniul cercetării, al educației 

și al conservării patrimoniului cultural, 

tehnologiile digitale permit noi tipuri de 

utilizări care nu sunt reglementate în mod 

clar de normele actuale ale Uniunii în 

materie de excepții și limitări. În plus, 

caracterul opțional al excepțiilor și 

limitărilor prevăzute de Directivele 

2001/29/CE, 96/9/CE și 2009/24/CE în 

aceste domenii poate avea un impact 

negativ asupra funcționării pieței interne. 

Acest lucru este deosebit de relevant în 

ceea ce privește utilizările transfrontaliere, 

care devin tot mai importante în mediul 

digital. Prin urmare, excepțiile și limitările 

care sunt prevăzute în prezent în dreptul 

Uniunii și care au relevanță pentru 

cercetarea științifică, activitățile didactice 

și conservarea patrimoniului cultural ar 

trebui să fie reevaluate prin prisma noilor 

(5) În domeniul inovării, cercetării, al 

educației și al conservării patrimoniului 

cultural, tehnologiile digitale permit noi 

tipuri de utilizări care nu sunt reglementate 

în mod clar de normele actuale ale Uniunii 

în materie de excepții și limitări. În plus, 

caracterul opțional al excepțiilor și 

limitărilor prevăzute de Directivele 

2001/29/CE, 96/9/CE și 2009/24/CE în 

aceste domenii poate avea un impact 

negativ asupra funcționării pieței interne. 

Acest lucru este deosebit de relevant în 

ceea ce privește utilizările transfrontaliere, 

care devin tot mai importante în mediul 

digital. Prin urmare, excepțiile și limitările 

care sunt prevăzute în prezent în dreptul 

Uniunii și care au relevanță pentru inovare, 

cercetarea științifică, activitățile didactice 

și conservarea patrimoniului cultural ar 

trebui să fie reevaluate prin prisma noilor 
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utilizări respective. Ar trebui introduse 

excepții obligatorii sau limitări pentru 

utilizarea tehnologiilor de extragere a 

textului și a datelor în domeniul cercetării 

științifice, al ilustrării didactice din mediul 

digital și al conservării patrimoniului 

cultural. În cazul utilizărilor care nu fac 

obiectul excepțiilor sau al limitării 

prevăzute în prezenta directivă, ar trebui să 

se aplice în continuare excepțiile și 

limitările existente în dreptul Uniunii. 

Directivele 96/9/CE și 2001/29/CE ar 

trebui adaptate. 

utilizări respective. Ar trebui introduse 

excepții obligatorii sau limitări pentru 

utilizarea tehnologiilor de extragere a 

textului și a datelor în domeniul inovării, 

cercetării științifice, al ilustrării didactice 

din mediul digital și al conservării 

patrimoniului cultural. În cazul utilizărilor 

care nu fac obiectul excepțiilor sau al 

limitării prevăzute în prezenta directivă, ar 

trebui să se aplice în continuare excepțiile 

și limitările existente în dreptul Uniunii. 

Directivele 96/9/CE și 2001/29/CE ar 

trebui adaptate. 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Excepțiile și limitarea stabilite în 

prezenta directivă au scopul de a asigura un 

echilibru corect între drepturile și interesele 

autorilor și ale altor titulari de drepturi, pe 

de o parte, și cele ale utilizatorilor, pe de 

altă parte. Acestea pot fi aplicate doar în 

anumite cazuri speciale care nu sunt în 

contradicție cu exploatarea normală a 

operelor sau a altor obiecte protejate și în 

care interesele legitime ale titularilor de 

drepturi nu sunt lezate în mod nejustificat. 

(6) Excepțiile și limitările stabilite în 

prezenta directivă au scopul de a asigura un 

echilibru corect între drepturile și interesele 

autorilor și ale altor titulari de drepturi, pe 

de o parte, și cele ale utilizatorilor, pe de 

altă parte. Acestea pot fi aplicate doar în 

anumite cazuri speciale care nu sunt în 

contradicție cu exploatarea normală a 

operelor sau a altor obiecte protejate și în 

care interesele legitime ale titularilor de 

drepturi nu sunt lezate în mod nejustificat. 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Noile tehnologii permit analiza (8) Noile tehnologii permit analiza 
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numerică automatizată a informațiilor în 

formă digitală, cum ar fi texte, sunete, 

imagini sau alte date, procedeu cunoscut în 

general sub denumirea de extragere a 

textului și a datelor. Respectivele 

tehnologii permit cercetătorilor să 

prelucreze volume mari de informații 

pentru dobândirea de noi cunoștințe și 

descoperirea de noi tendințe. În timp ce 

tehnologiile de extragere a textului și a 

datelor predomină în toată economia 

digitală, există o largă recunoaștere a 

faptului că extragerea textului și a datelor 

poate, în special, să fie utilă mediului de 

cercetare și, astfel, să încurajeze inovarea. 

În Uniune, organismele de cercetare, 

precum universitățile și institutele de 

cercetare, se confruntă însă cu 

insecuritate juridică în ceea ce privește 

măsura în care pot efectua extrageri de 

text și de date din conținuturi. În anumite 

cazuri, extragerea textului și a datelor 

poate presupune acte protejate prin 

drepturi de autor și/sau prin dreptul sui 

generis privind bazele de date, în special 

reproducerea operelor sau a altor obiecte 

protejate și/sau extragerea de conținuturi 

dintr-o bază de date. Dacă nu se aplică 

nicio excepție sau limitare, pentru 

întreprinderea acestor acte este necesară 

o autorizație din partea titularilor de 

drepturi. Extragerea textului și a datelor 

poate avea loc, de asemenea, în legătură 

cu simple fapte sau date care nu sunt 
protejate prin drepturi de autor, iar în 

astfel de cazuri autorizația nu ar fi 

necesară. 

numerică automatizată a informațiilor în 

formă digitală, cum ar fi texte, sunete, 

imagini sau alte date, procedeu cunoscut în 

general sub denumirea de extragere a 

textului și a datelor. Extragerea de text și 

date permite citirea și analiza unor 

cantități mari de informații stocate digital 

pentru dobândirea de noi cunoștințe și 

descoperirea de noi tendințe. Pentru 

extragerea de text și date este necesară în 

primul rând accesarea informațiilor și 

apoi reproducerea lor. În general, 

informațiile sunt prelucrate prin 

extragere de text și date numai după ce au 

fost normalizate. În cazul accesului legal 

la informații, utilizarea protejată prin 

drepturi de autor are loc în momentul în 

care informațiile sunt normalizate, 

întrucât aceasta presupune o reproducere 

prin schimbarea formatului informațiilor 

sau prin extragerea dintr-o bază de date 

într-un format compatibil cu extragerea 
de text și date. Procesele cu relevanță 

pentru drepturile de autor în utilizarea 

tehnologiilor de extragere de text și date 

nu sunt, în consecință, procesele ca atare 

de extragere de text și date, care constau 

în lectura și analiza informațiilor 

normalizate și stocate digital, ci accesarea 

și procesul de normalizare a informațiilor 

care permite analiza lor computațională 

automatizată. Accesul la informații 
protejate prin drepturi de autor în cazul 

operelor sau al altor obiecte protejate este 

deja reglementat în dreptul Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) În dreptul Uniunii sunt prevăzute 

deja anumite excepții și limitări care 

acoperă utilizările în scopuri de cercetare 

științifică și care s-ar putea aplica în cazul 

actelor de extragere a textului și a datelor. 

Cu toate acestea, respectivele excepții și 

limitări sunt opționale și nu sunt adaptate 

pe deplin la utilizarea tehnologiilor în 

cercetarea științifică. În plus, în cazurile în 

care cercetătorii au acces legal la conținut, 

prin intermediul unor abonamente la 

publicații sau al unor licențe de acces 

gratuit, de exemplu, se poate ca extragerea 

textului și a datelor să nu fie permisă în 

baza contractelor de licență. Întrucât 

cercetarea are loc tot mai des cu ajutorul 

tehnologiei digitale, există riscul ca poziția 

competitivă a Uniunii ca spațiu de 

cercetare să aibă de suferit dacă nu se iau 

măsuri pentru rezolvarea problemei 

reprezentate de insecuritatea juridică a 

extragerii textului și a datelor. 

(9) În dreptul Uniunii sunt prevăzute 

deja anumite excepții și limitări care 

acoperă utilizările în scopuri de cercetare 

științifică și care s-ar putea aplica în cazul 

actelor de extragere a textului și a datelor. 

Cu toate acestea, respectivele excepții și 

limitări sunt opționale și nu sunt adaptate 

pe deplin la utilizarea tehnologiilor în 

cercetarea științifică. În plus, în cazul 

accesului legal la conținut, prin 

intermediul unor abonamente la publicații 

sau al unor licențe de acces gratuit, de 

exemplu, se poate ca extragerea textului și 

a datelor să nu fie permisă în baza 

contractelor de licență. Întrucât cercetarea 

are loc tot mai des cu ajutorul tehnologiei 

digitale, există riscul ca poziția competitivă 

a Uniunii ca spațiu de cercetare să aibă de 

suferit dacă nu se iau măsuri pentru 

rezolvarea problemei reprezentate de 

insecuritatea juridică a extragerii textului și 

a datelor. Este important să se recunoască 

potențialul tehnologiilor de extragere de 

text și date de a face posibilă acumularea 

de noi cunoștințe, inovarea și 

descoperirile în toate domeniile, precum și 

rolul acestor tehnologii în dezvoltarea 

continuă a economiei digitale, stabilind o 

excepție pentru reproducere și culegerea 

informațiilor pentru extragerea de text și 

date în cazul accesării legale. Accesul la 

informații deja normalizate permite 

titularului drepturilor de autor să solicite 

o compensație, însă nu ar trebui să 

împiedice persoanele care accesează legal 

informațiile să le normalizeze și să le 

analizeze pe baza extragerii de text și date. 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) În plus, există o largă 

recunoaștere a faptului că accesul la 

informații într-o formă normalizată, care 

permite extragerea de text și date 

constituie un avantaj, în special pentru 

întreaga comunitate a cercetătorilor, 

inclusiv pentru organizațiile de cercetare 

mai mici, mai ales în cazul în care nu 

există un acces legal la conținutul 

respectiv, cum ar fi prin abonamente la 

publicații sau prin intermediul licențelor 

de acces liber. În Uniune, organizațiile de 

cercetare precum universitățile și 

institutele de cercetare se confruntă cu 

dificultăți de a obține un acces legal la 

informațiile stocate digital, necesare 

pentru obținerea de noi cunoștințe prin 

extragerea de text și date. 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Problema insecurității juridice ar 

trebui rezolvată prin prevederea unei 

excepții obligatorii de la dreptul de 

reproducere și, de asemenea, de la dreptul 

de prevenire a extragerii dintr-o bază de 

date. Ar trebui ca noua excepție să nu 

aducă atingere actualei excepții obligatorii 

pentru actele provizorii de reproducere, 

prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din 

Directiva 2001/29, care ar trebui să 

continue să se aplice în cazul tehnicilor de 

extragere a textului și a datelor, când 

acestea nu implică realizarea de copii care 

depășesc domeniul de aplicare al excepției 

respective. Organismele de cercetare ar 

trebui, de asemenea, să beneficieze de 

(10) Problema insecurității juridice ar 

trebui rezolvată prin prevederea unei 

excepții obligatorii pentru organizațiile de 

cercetare, pentru ca acestea să aibă acces 

la informații normalizate într-un format 

care permite extragerea de text și date, cu 

condiția ca demersul să fie efectuat de 

organizația de cercetare în cauză. 

Titularii de drepturi ar trebui să aibă 

posibilitatea de a solicita o compensație 

legată de costurile procesului de 

normalizare. Organismele de cercetare ar 

trebui, de asemenea, să beneficieze de o 

excepție atunci când sunt implicate într-

un parteneriat public-privat. Ar trebui ca 

aceste noi excepții să nu aducă atingere 
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excepție atunci când sunt implicate într-

un parteneriat public-privat. 

actualei excepții obligatorii pentru actele 

provizorii de reproducere, prevăzută la 

articolul 5 alineatul (1) din Directiva 

2001/29, care ar trebui să continue să se 

aplice în cazul tehnicilor de extragere a 

textului și a datelor, când acestea nu 

implică realizarea de copii care depășesc 

domeniul de aplicare al excepției 

respective. 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Nu este necesar să se prevadă o 

compensație pentru titularii de drepturi în 

ceea ce privește utilizările care fac 

obiectul excepției pentru extragerea 

textului și a datelor, introdusă de prezenta 

directivă, dat fiind că, având în vedere 

natura și domeniul de aplicare al 

excepției, prejudiciul ar trebui să fie 

minim. 

(13) Este necesar să se prevadă o 

compensație pentru titularii drepturilor de 

autor în ceea ce privește excepția care 

permite organizațiilor de cercetare care 

nu au acces legal la informații, să aibă 

acces la date normalizate, compatibile cu 

extragerea de text și date, dar numai în 

măsura în care compensația este 

proporțională cu costul procesului de 

normalizare a datelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Este necesară protecția titularilor 

de drepturi împotriva utilizării seturilor de 

date obținute numai pentru extragerea 

textului și a datelor, pentru a evita abuzul 

de excepții și de obligația prevăzută în 

prezenta directivă. Cu toate acestea, în 
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domeniul cercetării științifice, 

disponibilitatea acestor seturi de date 

poate fi necesară și după finalizarea 

procesului de extragere a textului și 

datelor, pentru verificarea rezultatelor 

cercetării. Trebuie reglementată reținerea 

unor seturi de date relevante în cazul în 

care nu se poate garanta că re-

normalizarea și extragerea repetată de 

text și date produce rezultate identice. În 

acest scop, statele membre ar trebui să 

dispună de modalități de depozitare a 

seturilor de date relevante pentru a 

permite verificarea rezultatelor 

activităților de cercetare, care poate fi 

necesară într-o etapă ulterioară. 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Deși programele de învățare la 

distanță și programele educaționale 

transfrontaliere sunt dezvoltate cel mai 

adesea la nivelul învățământului superior, 

instrumentele și resursele digitale sunt 

utilizate din ce în ce mai mult la toate 

nivelurile de învățământ, în special pentru 

a îmbunătăți și a îmbogăți experiența de 

învățare. De excepția sau limitarea 

prevăzută în prezenta directivă ar trebui, 

prin urmare, să beneficieze toate instituțiile 

de învățământ din cadrul învățământului 

primar, secundar, profesional și superior, 

în măsura în care acestea își desfășoară 

activitatea educațională în scopuri 

necomerciale. Structura de organizare și 

mijloacele de finanțare ale unei instituții 

de învățământ nu sunt factorii decisivi 

pentru a stabili natura necomercială a 

activității. 

(15) Deși programele de învățare la 

distanță și programele educaționale 

transfrontaliere sunt dezvoltate cel mai 

adesea la nivelul învățământului superior, 

instrumentele și resursele digitale sunt 

utilizate din ce în ce mai mult în educație, 

la toate nivelurile de învățământ, în special 

pentru a îmbunătăți și a îmbogăți 

experiența de învățare. De excepția sau 

limitarea prevăzută în prezenta directivă ar 

trebui, prin urmare, să beneficieze toate 

activitățile de predare din instituții, 

indiferent de structura lor organizatorică 
și de mijloacele de finanțare, în măsura în 

care acestea sunt recunoscute ca atare sau 

acreditate ca instituții de învățământ sau 

oferă programe de educație recunoscute 

sau acreditate de autoritățile naționale 

competente. 
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Or. en 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Excepția sau limitarea ar trebui să 

acopere utilizările digitale ale operelor și 

ale altor obiecte protejate, cum ar fi 

utilizarea unor părți sau extrase din opere 

pentru a sprijini, a îmbogăți sau a completa 

procesul de predare, inclusiv activitățile de 

învățare conexe. Utilizarea operelor sau a 

altor obiecte protejate în temeiul excepției 

sau al limitării ar trebui să se facă numai în 

cadrul activităților de predare și de învățare 

desfășurate sub responsabilitatea 

instituțiilor de învățământ, inclusiv în 

cursul examenelor, și să se limiteze la 

ceea ce este necesar pentru desfășurarea 

activităților respective. Excepția sau 

limitarea ar trebui să acopere atât utilizările 

prin mijloace digitale în clasă, cât și 

utilizările online prin intermediul rețelei 

electronice securizate a instituției de 

învățământ, accesul la aceasta trebuind să 

fie protejat, în special prin proceduri de 

autentificare. Ar trebui să se înțeleagă că 

excepția sau limitarea acoperă și nevoile 

specifice de accesibilitate ale persoanelor 

cu handicap în cadrul ilustrării în scopuri 

didactice. 

(16) Excepția sau limitarea ar trebui să 

acopere utilizările digitale ale operelor și 

ale altor obiecte protejate, cum ar fi 

utilizarea unor părți sau extrase din opere 

pentru a sprijini, a îmbogăți sau a completa 

procesul de predare, inclusiv activitățile de 

învățare conexe. Utilizarea operelor sau a 

altor obiecte protejate în temeiul excepției 

sau al limitării ar trebui să se facă numai în 

cadrul activităților de predare și de învățare 

desfășurate sub responsabilitatea 

instituțiilor recunoscute sau acreditate de 

autoritățile naționale competente ca 

instituții de învățământ, sau în cadrul 

unor programe de educație recunoscute 

sau acreditate de aceste autorități. 

Excepția sau limitarea ar trebui să acopere 

atât utilizările prin mijloace digitale în 

cazul în care activitatea didactică se 

desfășoară fizic, inclusiv atunci când 

aceasta are loc în afara spațiilor instituției 

de învățământ, cât și utilizările online prin 

intermediul rețelei electronice securizate a 

instituției de învățământ, accesul la aceasta 

trebuind să fie protejat, în special prin 

proceduri de autentificare. Ar trebui să se 

înțeleagă că excepția sau limitarea acoperă 

și nevoile specifice de accesibilitate ale 

persoanelor cu handicap în cadrul ilustrării 

în scopuri didactice. 

Or. en 
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Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) În sensul prezentei directive, ar 

trebui să se considere că operele și alte 

obiecte protejate se află în colecția 

permanentă a unei instituții de patrimoniu 

cultural atunci când aceasta are copii în 

proprietate sau în păstrare permanent, de 

exemplu ca urmare a unui transfer de 

proprietate sau a unui contract de licență. 

(21) În sensul prezentei directive, ar 

trebui să se considere că operele și alte 

obiecte protejate se află în colecția 

permanentă a unei instituții de patrimoniu 

cultural atunci când aceasta are copii în 

proprietate sau în păstrare permanent, de 

exemplu ca urmare a unui transfer de 

proprietate, a unui contract de licență sau a 

unui depozit obligatoriu. 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 25 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (25a) Având în vedere existența unor 

divergențe între practicile de administrare 

colectivă din statele membre, precum și 

din sectoarele creative și culturale, trebuie 

prevăzută o soluție pentru cazurile în care 

mecanismele de acordare a licențelor nu 

constituie o soluție eficace, de exemplu 

din cauza inexistenței licențelor colective 

sau a faptului că nicio organizație de 

administrare colectivă nu a reușit să 

obțină recunoașterea într-un stat membru 

sau pentru un sector. În astfel de cazuri, 

dacă nu există mecanisme de acordare a 

licențelor, este necesar să se prevadă o 

excepție care să permită instituțiilor de 

patrimoniu cultural să facă disponibile 

online, pe rețelele lor tehnologice 

securizate, operele ieșite din circuitul 

comercial pe care le dețin în propriile 

colecții. Cu toate acestea, în cazul 

respectiv este, de asemenea, necesar să se 
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ofere autorilor posibilitatea de a acorda 

licențe sau de a înființa o organizație de 

administrare colectivă, precum și de a se 

implica în verificarea disponibilității 

licențelor respective. În plus, titularii 

drepturilor ar trebui să aibă posibilitatea 

de a obiecta împotriva includerii operelor 

lor în aceste rețele tehnologice securizate. 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Având în vedere că proiectele de 

digitalizare în masă pot presupune investiții 

semnificative din partea instituțiilor de 

patrimoniu cultural, licențele acordate în 

cadrul mecanismelor prevăzute în prezenta 

directivă nu ar trebui să le împiedice pe 

instituțiile respective să genereze venituri 

rezonabile pentru a acoperi costurile 

licenței și costurile legate de digitalizarea 

și difuzarea operelor și a altor obiecte 

protejate care intră în domeniul de aplicare 

al licenței. 

(27) Având în vedere că proiectele de 

digitalizare în masă pot presupune investiții 

semnificative din partea instituțiilor de 

patrimoniu cultural, licențele acordate în 

cadrul mecanismelor prevăzute în prezenta 

directivă nu ar trebui să le împiedice pe 

instituțiile respective să genereze venituri 

rezonabile pentru a contribui la acoperirea 

costurilor licenței și a costurilor legate de 

digitalizarea și difuzarea operelor și a altor 

obiecte protejate care intră în domeniul de 

aplicare al licenței. 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 30 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (30a) Conservarea patrimoniului 

Uniunii este de o importanță capitală și ar 

trebui consolidată, în beneficiul 

generațiilor viitoare. Acest lucru ar trebui 

realizat în special prin protecția 
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patrimoniului publicat. În acest scop, ar 

trebui creat un depozit legal al Uniunii, 

pentru a asigura colectarea sistematică a 

publicațiilor 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 aceasta, ci ar trebui să fie 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 ca biblioteca de depozit a 

Uniunii. Pentru a nu crea complicații 

excesive pentru editori, tipografi și 

importatori, ar trebui depozitate la aceasta 

doar publicațiile electronice, cum ar fi 

cărțile, ziarele și revistele electronice, 

Biblioteca trebuind apoi să pună la 

dispoziția cititorilor publicațiile care fac 

obiectul depozitului legal al Uniunii pe 

care ea îl păstrează, pentru cercetare sau 

studiu și sub controlul său. Aceste 

publicații nu ar trebui să fie disponibile 

online în afara bibliotecii. 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

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) Internetul deschis și o presă liberă 

și pluralistă sunt esențiale pentru a asigura 

un jurnalism de calitate și accesul 

cetățenilor la informații. Acestea au o 

contribuție fundamentală la dezbaterea 
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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. 

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 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 beneficiind de prezumpția 

că își pot invoca drepturile asupra 

diferitelor contribuții la publicațiile lor de 

presă, acordarea de licențe și asigurarea 

respectării acestora în mediul digital sunt 

adesea complexe și ineficiente. 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

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 

eficient prin introducerea, în dreptul 

Uniunii, a prezumției că editorii de 

publicații de presă au dreptul să-și apere 

în nume propriu drepturile de autor și 

utilizeze căi de atac în privința lucrărilor 

apărute în publicațiile lor de presă și în 

cazul utilizărilor digitale. 

Or. en 
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Amendamentul  19 

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. Această protecție nu se 

aplică actelor de referențiere automatizată 

și nici sistemelor de indexare de tipul 

hyperlinkurilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

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 

eliminat 
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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  21 

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 sunt activ și direct 

implicați în punerea la dispoziția 

publicului a unor conținuturi încărcate de 

utilizatori și dacă această activitate nu 

este de natură pur tehnică, automată sau 

pasivă, aceștia au obligația de a încheia 

contracte de licență cu titularii de drepturi, 

cu excepția cazului în care îndeplinesc 

condițiile pentru regimul de răspundere 

prevăzut 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  22 

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  23 

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 sunt activ și 

direct implicați în punerea la dispoziția 

publicului a unor conținuturi încărcate de 

utilizatori ar trebui să ia măsuri 

corespunzătoare și proporționale pentru a 

asigura protecția operelor sau a altor 

obiecte protejate. 

Or. en 
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Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Considerentul 38 – paragraful 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru aplicarea acestor măsuri, titularii 

drepturilor ar trebui să ofere furnizorilor 

de servicii opere sau alte obiecte protejate 

identificate corect asupra cărora 

consideră că au drepturi de autor. 

Titularii de drepturi ar trebui să păstreze 

responsabilitatea în cazul în care părți 

terțe ridică pretenții cu privire la 

utilizarea unor opere pe care le identifică 

ca aparținându-le în aplicarea oricărui 

acord încheiat cu prestatorul de servicii. 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

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 

(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 
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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. 

utilizate, modul în care funcționează 

acestea și rata lor de exactitate 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  26 

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 amploarea 

contribuției acestora la întreaga operă sau 

interpretare în cauză. 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 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 din urmă 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. Nu 
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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  27 

Propunere de directivă 

Considerentul 42 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(42) Anumite contracte privind 

exploatarea drepturilor armonizate la 

nivelul Uniunii sunt de lungă durată și 

oferă autorilor și artiștilor interpreți sau 

executanți puține posibilități de a le 

renegocia cu partenerii lor contractuali sau 

cu succesorii în drepturi ai acestora. Prin 

urmare, fără a aduce atingere legislației 

aplicabile contractelor din statele membre, 

ar trebui să existe un mecanism de ajustare 

a remunerațiilor pentru cazurile în care 

remunerația convenită inițial pe baza unei 

licențe sau a unui transfer de drepturi este 

disproporționat de scăzută în comparație cu 

veniturile și beneficiile relevante generate 

de exploatarea operei sau de fixarea 

interpretării ori a execuției, având în vedere 

mai ales transparența asigurată de prezenta 

directivă. La evaluarea situației ar trebui să 

se țină seama de circumstanțele specifice 

fiecărui caz în parte, precum și de 

particularitățile și practicile diferitelor 

sectoare de conținut. În cazul în care părțile 

nu ajung la un acord privind ajustarea 

remunerațiilor, autorul ori artistul interpret 

sau executant ar trebui să aibă dreptul de a 

introduce o acțiune în fața unei instanțe 

judecătorești sau a unei alte autorități 

competente. 

(42) Anumite contracte privind 

exploatarea drepturilor armonizate la 

nivelul Uniunii sunt de lungă durată și 

oferă autorilor și artiștilor interpreți sau 

executanți puține posibilități de a le 

renegocia cu partenerii lor contractuali sau 

cu succesorii în drepturi ai acestora. Prin 

urmare, fără a aduce atingere legislației 

aplicabile contractelor din statele membre, 

ar trebui să existe un mecanism de ajustare 

a remunerațiilor pentru cazurile în care 

remunerația convenită inițial pe baza unei 

licențe sau a unui transfer de drepturi este 

disproporționat de scăzută în comparație cu 

veniturile și beneficiile nete neanticipate 

relevante generate de exploatarea operei 

sau de fixarea interpretării ori a execuției, 

având în vedere mai ales transparența 

asigurată de prezenta directivă. La 

evaluarea situației ar trebui să se țină 

seama de circumstanțele specifice fiecărui 

caz în parte, precum și de particularitățile 

și practicile diferitelor sectoare de conținut. 

În cazul în care părțile nu ajung la un acord 

privind ajustarea remunerațiilor, autorul ori 

artistul interpret sau executant ar trebui să 

aibă dreptul de a introduce o acțiune în fața 

unei instanțe judecătorești sau a unei alte 

autorități competente. 

Or. en 
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Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Cu excepția cazurilor menționate la 

articolul 6, prezenta directivă lasă intacte și 

nu afectează în niciun fel normele existente 

stabilite în directivele care sunt în vigoare 

în acest domeniu, în special Directivele 

96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 

2009/24/CE, 2012/28/UE și 2014/26/UE. 

2. Cu excepția cazurilor menționate la 

articolul 6, prezenta directivă lasă intacte și 

nu afectează în niciun fel normele existente 

stabilite în directivele care sunt în vigoare 

în acest domeniu, în special Directivele 

96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 

2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE și 

2014/26/UE. 

Or. en 

Justificare 

Articolul 13 din propunerea de directivă se referă tocmai la furnizorii de servicii ale 

societății informaționale și la responsabilitățile care le revin atunci când aplică acorduri 

încheiate cu titularii de drepturi în ceea ce privește utilizarea operelor protejate prin dreptul 

de autor. În acest sens, articolul 13 completează normele stabilite în Directiva privind 

comerțul electronic. Claritatea și securitatea juridică impun, prin urmare, ca în prezenta 

propunere de directivă să se indice rolul său complementar cu Directiva privind comerțul 

electronic; de aceea a fost adăugată o referire la această directivă la articolul 1 alineatul (2). 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) „instituție de patrimoniu cultural” 

înseamnă o bibliotecă sau un muzeu 

deschis publicului, o arhivă sau o instituție 

de patrimoniu cinematografic sau sonor; 

(3) „instituție de patrimoniu cultural” 

înseamnă biblioteci, instituții de 

învățământ sau muzee deschise publicului, 

arhive sau instituții de patrimoniu 

cinematografic sau sonor sau organizații 

de radiodifuziune publică cu sediul în 

statele membre; 

Or. en 
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Justificare 

Legislația Uniunii prevede deja o definiție a „instituțiilor de patrimoniu cultural”, în 

Directiva privind operele orfane, la considerentele 1 și 23 și la articolul 1 alineatul (1) și 

articolul 2 literele (a) și (b), precum și în Directiva InfoSoc, la articolul 5 alineatul (2) 

litera (c). Pentru securitatea juridică este necesară coerența în definirea acestor instituții. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) „activitate didactică” înseamnă un 

proces educativ care are loc fie la sediul 

unei instituții recunoscute sau acreditate 

de autoritatea națională competentă ca 

instituție de învățământ, fie în cadrul unui 

program de învățământ recunoscut sau 

acreditat de autoritatea națională 

competentă; 

Or. en 

Justificare 

Definirea „activității didactice” clarifică excepțiile menționate la articolul 4. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) „operă în afara circuitului 

comercial” înseamnă o operă care, în 

ansamblu, în toate versiunile și 

manifestările sale, nu mai este disponibilă 

comercial în circuitele comerciale 

obișnuite și nu se poate în mod rezonabil 

aștepta să devină disponibilă comercial, în 

toate versiunile și manifestările sale, 

inclusiv operele care au fost disponibile 

comercial în trecut și cele care nu au fost 

niciodată disponibile în comerț. 
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Or. en 

Justificare 

Definiția operelor aflate în afara circuitului comercial a fost deplasată la articolul privind 

definițiile și reflectă aceeași definiție utilizată deja de Comisie și de titularii de drepturi. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre prevăd o excepție 

de la drepturile prevăzute la articolul 2 din 

Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera 

(a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 

96/9/CE și la articolul 11 alineatul (1) din 

prezenta directivă pentru reproducerile și 

extragerile efectuate de organismele de 

cercetare pentru a realiza extragerea 

textului și a datelor din opere sau alte 

obiecte la care au acces legal în scopuri 
de cercetare științifică. 

1. Statele membre prevăd o excepție 

de la drepturile prevăzute la articolul 2 din 

Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera 

(a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 

96/9/CE și la articolul 11 alineatul (1) din 

prezenta directivă pentru reproducerile și 

extragerile persoane care dispun de un 

acces legal la opere sau alte obiecte 

protejate, cu condiția ca reproducerile și 

extragerile să fie utilizate în scopul 

exclusiv al extragerii de text și date. 

Or. en 

Justificare 

Procesele cu relevanță pentru drepturile de autor în utilizarea tehnologiilor de extragere de 

text și date nu sunt procesele ca atare de extragere de text și date, care constau în lectura și 

analiza informațiilor stocate digital, ci accesarea și procesul de normalizare a informațiilor 

care permite analiza lor computațională automatizată. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre dispun ca titularii 

drepturilor de autor care comercializează 

opere sau alte obiecte protejate în primul 

rând în scopuri de cercetare să aibă 

obligația de a permite organizațiilor de 

cercetare care nu au acces legal la operele 
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sau obiectele protejate respective un acces 

la seturi de date care să le permită 

exclusiv extragerea de text și date. Statele 

membre pot prevedea, de asemenea, ca 

titularii de drepturi să aibă dreptul de a 

solicita compensații pentru îndeplinirea 

acestei obligații în măsura în compensația 

este legată de costul formatării seturilor 

de date. 

Or. en 

Justificare 

În cazul editorii oferă seturi de date deja normalizate, aceștia pot percepe compensații pentru 

a acoperi costul procesului. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Statele membre desemnează un 

depozit pentru stocarea în condiții de 

siguranță a seturilor de date utilizate în 

cercetare prin tehnologiile de extragere a 

textului și datelor și pentru a le face 

accesibile exclusiv în scopul verificării. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie luată în considerare și eventualitatea unui abuz de seturi de date pentru a le utiliza în 

alte scopuri, ținând totodată seama de faptul că pentru cercetare este adesea important ca 

seturile de date pe baza cărora s-au tras anumite concluzii să poată fi în continuare 

verificabile. În acest scop, statele membre ar trebui să creeze dispozitive de depozitare a 

acestor seturi de date, la care accesul să fie limitat la verificarea cercetării. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre prevăd o excepție 

sau o limitare a drepturilor prevăzute la 

articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, 

la articolul 5 litera (a) și articolul 7 

alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la 

articolul 4 alineatul (1) din Directiva 

2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) 

din prezenta directivă pentru a permite 

utilizarea digitală a operelor și a altor 

obiecte protejate în scopul unic de ilustrare 

didactică, în măsura justificată de scopul 

necomercial urmărit, cu condiția ca 

utilizarea: 

1. Statele membre prevăd o excepție 

sau o limitare a drepturilor prevăzute la 

articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, 

la articolul 5 litera (a) și articolul 7 

alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la 

articolul 4 alineatul (1) din Directiva 

2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) 

din prezenta directivă pentru a permite 

utilizarea digitală a operelor și a altor 

obiecte protejate în scopul unic de ilustrare 

didactică, în măsura justificată de scopul 

educativ urmărit, cu condiția ca utilizarea: 

Or. en 

Justificare 

Indiferent de cine realizează activitatea educativă, utilizarea materialului protejat prin 

drepturi de autor pentru ilustrarea predării trebuie să se limiteze la activitățile cu adevărat 

educaționale. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să aibă loc la sediul unei instituții 

de învățământ sau prin intermediul unei 

rețele electronice securizate la care au 

acces doar elevii sau studenții și cadrele 

didactice ale instituției de învățământ; 

(a) se limitează la cercul strict 

delimitat al celor care iau parte la 

activitatea didactică, cum ar fi elevii sau 

studenții și cadrele didactice; 

Or. en 

Justificare 

Utilizarea excepției prevăzute la articolul 4 alineatul (1) trebuie să se limiteze la participanții 

la activitatea didactică, și anume elevii sau studenții și cadre didactice. 
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Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pot prevedea că excepția 

prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în 

general sau în cazul anumitor tipuri de 

opere sau alte obiecte protejate, în măsura 

în care pe piață sunt disponibile cu 

ușurință licențe adecvate de autorizare a 

actelor descrise la alineatul (1). 

Statele membre pot prevedea că excepția 

prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în 

general sau în cazul anumitor tipuri de 

opere sau alte obiecte protejate, în măsura 

în care pe piață există acorduri adecvate de 

licență autorizând cel puțin actele descrise 

la alineatul (1), care sunt adaptate 

nevoilor și particularităților instituțiilor 

de învățământ. 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre care recurg la dispoziția 

prevăzută la primul paragraf iau măsurile 

necesare pentru a asigura disponibilitatea și 

vizibilitatea corespunzătoare a licențelor 

de autorizare a actelor descrise la alineatul 

(1) pentru instituțiile de învățământ. 

Statele membre care recurg la dispoziția 

prevăzută la primul paragraf iau măsurile 

necesare pentru a asigura disponibilitatea, 

accesibilitatea și vizibilitatea 

corespunzătoare a acordurilor de licență 

de autorizare a actelor descrise la alineatul 

(1) pentru instituțiile de învățământ. 

Or. en 

Justificare 

În cazul în care predarea este oferită în context comercial, statele membre pot impune o 

obligație de compensare pentru utilizarea materialelor, chiar dacă respectivul curs este 

acreditat sau recunoscut. Unele state membre au introdus deja o excepție sau o limitare 

pentru ilustrarea în scopuri didactice, inclusiv structuri pentru acordul de licență. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Nu mai devreme de ... [trei ani de la 

intrarea în vigoare a prezentei directive] și 

după consultarea tuturor actorilor 

relevanți, Comisia prezintă un raport 

Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la disponibilitatea acestor acorduri 

de licență, pentru a propune îmbunătățiri 

dacă este necesar. 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre prevăd o excepție 

de la drepturile prevăzute la articolele 2 și 

3 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 

litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din 

Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul 

(1) din Directiva 2009/24/CE și la 

articolul 11 alineatul (1) din prezenta 

directivă, care să permită instituțiilor de 

patrimoniu cultural să realizeze copii ale 

operelor din ieșite din circuitul comercial 

care se află în colecțiile lor permanente, 

pe propria lor rețea electronică securizată, 

pentru scopuri necomerciale, cu condiția 

indicării numelui autorului sau al altui 

titular de drepturi identificabil, cu 

excepția cazului în care indicația 

respectivă este imposibilă. 

Or. en 

Justificare 

Ținând seama de importanța conservării operelor și a altor obiecte protejate deținute în 

colecțiile permanente ale instituțiilor de patrimoniu cultural, precum și de necesitatea de a 

facilita acordarea de licențe neexclusive prin intermediul organizațiilor de administrare 

colectivă pentru a permite distribuția prin intermediul unor portaluri închise securizate, în 
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scopuri culturale necomerciale, devine important să se găsească o soluție pentru aceste 

lucrări și sectoare, care nu dispun de un sistem de acordare a licențelor. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Titularii de drepturi pot obiecta în 

orice moment față de considerarea 

operelor lor sau a altor obiecte protejate 

ca fiind în afara circuitului comercial și 

pot refuza punerea la dispoziție a operelor 

lor pe rețeaua electronică securizată a 

instituției de patrimoniu cultural în cauză. 

Or. en 

Justificare 

Titularii drepturilor pot obiecta împotriva includerii operelor lor pe astfel de portaluri 

securizate. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1c. Statele membre pot prevedea că 

excepția adoptată în temeiul alineatului 

(1a) nu se aplică în general sau în cazul 

anumitor tipuri de opere sau alte obiecte 

protejate, în măsura în care sunt 

disponibile, sau se poate preconiza în mod 

rezonabil că vor fi, licențele neexclusive 

prevăzute la alineatul (1). 

Or. en 
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Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1d. Statele membre stabilesc, după 

consultarea titularilor de drepturi, a 

organizațiilor de administrare colectivă și 

a instituțiilor de patrimoniu cultural, 

disponibilitatea acestor soluții bazate pe 

licențe. 

Or. en 

Justificare 

Este necesar să se ofere autorilor posibilitatea de a acorda aceste licențe sau de a se implica 

în verificarea disponibilității licențelor respective. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se consideră că o operă sau un alt obiect 

protejat se află în afara circuitului 

comercial atunci când întreaga operă sau 

întregul alt obiect protejat, în toate 

traducerile, versiunile și manifestările 

sale, nu este la dispoziția publicului prin 

canalele comerciale obișnuite și când nu 

se poate preconiza în mod rezonabil că va 

deveni disponibil. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Definiția a fost deplasată la articolul 2, care cuprinde definițiile. 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre, în consultare cu titularii de 

drepturi, cu organismele de gestiune 

colectivă și cu instituțiile de patrimoniu 

cultural, se asigură că cerințele utilizate 

pentru a stabili dacă pentru o operă și alt 

obiect protejat se poate acorda o licență în 

conformitate cu alineatul (1) nu depășesc 

ceea ce este necesar și rezonabil și nu 

exclud posibilitatea de a considera colecția 

în ansamblu ca aflată în afara circuitului 

comercial, atunci când este rezonabil să se 

presupună că toate operele sau alte obiecte 

protejate din cadrul colecției se află în 

afara circuitului comercial. 

Statele membre, în consultare cu titularii de 

drepturi, cu organismele de gestiune 

colectivă și cu instituțiile de patrimoniu 

cultural, se asigură că cerințele utilizate 

pentru a stabili dacă pentru o operă și alt 

obiect protejat se poate acorda o licență în 

conformitate cu alineatul (1) sau poate fi 

utilizată în conformitate cu alineatul (1a) 

nu depășesc ceea ce este necesar și 

rezonabil și nu exclud posibilitatea de a 

considera colecția în ansamblu ca aflată în 

afara circuitului comercial, atunci când este 

rezonabil să se presupună că toate operele 

sau alte obiecte protejate din cadrul 

colecției se află în afara circuitului 

comercial. 

Or. en 

Justificare 

Trimiterea la alineatul (1a) este necesară pentru ca titularii de drepturi să fie implicați și în 

stabilirea unor cerințe necesare și rezonabile pentru a verifica dacă intră sub incidența 

excepțiilor prevăzute. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre se asigură că se iau 

măsuri adecvate de publicitate cu privire 

la: 

3. Statele membre se asigură că se iau 

măsuri efective și verificabile de 

publicitate cu privire la: 

(a)  considerarea unor opere sau a altor 

obiecte protejate ca aflate în afara 

circuitului comercial; 

(a)  considerarea unor opere sau a altor 

obiecte protejate ca aflate în afara 

circuitului comercial; 

(b)  licență, în special la aplicarea sa în 

cazul titularilor de drepturi nereprezentați; 

(b)  licență, în special la aplicarea sa în 

cazul titularilor de drepturi nereprezentați; 

(c) posibilitatea titularilor de drepturi 

de a obiecta, menționată la alineatul (1) 

litera (c), 

(c) posibilitatea titularilor de drepturi 

de a obiecta, menționată la alineatul (1) 

litera (c) și la alineatul (1a), 

inclusiv în cursul unei perioade de timp inclusiv în cursul unei perioade de șase 
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rezonabile înainte ca operele sau alte 

obiecte protejate să fie digitalizate, 

distribuite, comunicate sau puse la 

dispoziția publicului. 

luni înainte ca operele sau alte obiecte 

protejate să fie digitalizate, distribuite, 

comunicate sau puse la dispoziția 

publicului. 

Or. en 

Justificare 

Pentru coerența cu amendamentele depuse la alineatele anterioare și cu hotărârea CEJ. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Alineatele (1), (2) și (3) nu se 

aplică operelor sau altor obiecte protejate 

ale resortisanților țărilor terțe, cu excepția 

cazului în care se aplică alineatul (4) 

literele (a) și (b). 

5. Alineatele (1)-(1c), (2) și (3) nu se 

aplică operelor sau altor obiecte protejate 

ale resortisanților țărilor terțe, cu excepția 

cazului în care se aplică alineatul (4) 

literele (a) și (b). 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Operele sau alte obiecte protejate 

care intră în domeniul de aplicare al unei 

licențe acordate în conformitate cu articolul 

7 pot fi utilizate de către instituția de 

patrimoniu cultural în conformitate cu 

condițiile licenței în toate statele membre. 

1. Operele sau alte obiecte protejate 

care intră în domeniul de aplicare al unei 

licențe acordate în conformitate cu articolul 

7 alineatul (1) pot fi utilizate de către 

instituția de patrimoniu cultural în 

conformitate cu condițiile licenței în toate 

statele membre. Operele sau alte obiecte 

protejate care se încadrează în utilizarea 

prevăzută la articolul 7 alineatul (1a) pot 

fi utilizate de către instituțiile de 

patrimoniu cultural din toate statele 

membre. 
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Or. en 

Justificare 

Pentru a reflecta amendamentele la articolul 7, precum și pentru a oferi posibilități mai 

extinse de acces la portalul pe care pot fi accesate informațiile privind licențele. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că 

informațiile care permit identificarea 

operelor sau a altor obiecte protejate care 

intră în domeniul de aplicare al unei licențe 

acordate în conformitate cu articolul 7 și 

informațiile privind posibilitatea titularilor 

de drepturi de a obiecta, menționată la 

articolul 7 alineatul (1) litera (c), sunt 

publicate pe un portal online unic cu cel 

puțin șase luni înainte ca operele sau alte 

obiecte protejate să fie digitalizate, 

distribuite, comunicate sau puse la 

dispoziția publicului în alte state membre 

decât cel în care se acordă licența și rămân 

la dispoziția publicului pe toată durata de 

valabilitate a licenței. 

2. Statele membre se asigură că 

informațiile care permit identificarea 

operelor sau a altor obiecte protejate care 

intră în domeniul de aplicare al unei licențe 

acordate în conformitate cu articolul 7 sau 

menționate la articolul 7 alineatul (1a) și 

informațiile privind posibilitatea titularilor 

de drepturi de a obiecta, menționată la 

articolul 7 alineatul (1) litera (c) și 

alineatul (1b), sunt publicate pe un portal 

online unic, accesibil publicului, cu cel 

puțin șase luni înainte ca operele sau alte 

obiecte protejate să fie digitalizate, 

distribuite, comunicate sau puse la 

dispoziția publicului în alte state membre 

decât cel în care se acordă licența și rămân 

la dispoziția publicului pe toată durata de 

valabilitate a licenței. 

Or. en 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre asigură desfășurarea unui 

dialog periodic între organizațiile de 

reprezentare ale utilizatorilor și titularilor 

de drepturi și alte organizații ale părților 

interesate relevante, cu scopul de a 

Statele membre asigură desfășurarea unui 

dialog periodic între organizațiile de 

reprezentare ale utilizatorilor și titularilor 

de drepturi și alte organizații ale părților 

interesate relevante, cu scopul de a 
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îmbunătăți, pentru fiecare sector, relevanța 

și utilizarea mecanismelor de acordare a 

licențelor menționate la articolul 7 alineatul 

(1), de a asigura eficacitatea garanțiilor 

pentru titularii de drepturi, menționate în 

prezentul capitol, în special în ceea ce 

privește măsurile de publicitate, și, dacă 

este cazul, de a acorda asistență pentru 

stabilirea cerințelor menționate la articolul 

7 alineatul (2) al doilea paragraf. 

îmbunătăți, pentru fiecare sector, relevanța 

și utilizarea mecanismelor de acordare a 

licențelor menționate la articolul 7 alineatul 

(1) și funcționarea excepției menționate la 

articolul 7 alineatul (1a), de a asigura 

eficacitatea garanțiilor pentru titularii de 

drepturi, menționate în prezentul capitol, în 

special în ceea ce privește măsurile de 

publicitate, și, dacă este cazul, de a acorda 

asistență pentru stabilirea cerințelor 

menționate la articolul 7 alineatul (2) al 

doilea paragraf. 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Titlul III – capitolul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 CAPITOLUL 2a 

 Accesul la publicațiile UE 

 Articolul 10 a 

 Depozitul legal al Uniunii 

 1. Toate publicațiile electronice care 

se ocupă de chestiuni legate de Uniune, 

cum ar fi dreptul Uniunii, istoria și 

integrarea, politica și democrația, 

chestiuni instituționale și parlamentare 

sau politica Uniunii și care sunt puse la 

dispoziția publicului pe teritoriul acesteia 

fac obiectul unui depozit legal al Uniunii.  

 2. Biblioteca Parlamentului 

European are dreptul de a furniza gratuit 

un exemplar din orice publicație 

menționată la alineatul (1). 

 3. Obligația prevăzută la alineatul (1) 

se aplică editorilor, tipografilor și 

importatorilor de publicații pentru 

lucrările pe care le publică, le imprimă 

sau le importă în Uniune.  

 4. De la data livrării lor la Biblioteca 
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Parlamentului European, publicațiile 

menționate la alineatul (1) fac parte din 

colecția permanentă a Bibliotecii 

Parlamentului European. Acestea sunt 

puse la dispoziția utilizatorilor în incintele 

Bibliotecii Parlamentului European, 

exclusiv în scopul cercetării sau studiului 

de către cercetători acreditați, sub 

controlul Bibliotecii Parlamentului 

European.  

 5.  Comisia adoptă acte pentru a 

preciza modalitățile de livrare a 

publicațiilor menționate la alineatul (1) la 

Biblioteca Parlamentului European. .  

Or. en 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre acordă editorilor de 

publicații de presă drepturile prevăzute la 

articolul 2 și la articolul 3 alineatul (2) 

din Directiva 2001/29/CE pentru utilizarea 

digitală a publicațiilor lor de presă. 

1. Statele membre acordă editorilor de 

publicații de presă o prezumție de 

reprezentare a autorilor operelor literare 

conținute în aceste publicații și 

capacitatea juridică de a acționa în nume 

propriu atunci când apără drepturile 

acestor autori pentru utilizarea digitală a 

publicațiilor lor de presă. 

Or. en 

Justificare 

Este important ca problemele cu care se confruntă editorii de presă în exercitarea drepturilor 

derivate de care depind pentru a proteja investițiile făcute în publicațiile lor să fie tratate 

astfel încât să le fie consolidată poziția, fără însă a afecta alte sectoare. Prin urmare, li se 

conferă editorilor de presă dreptul de a introduce o acțiune în nume propriu în fața 

tribunalelor împotriva persoanelor care încalcă drepturile deținute de autorii lucrărilor 

cuprinse în publicațiile lor de presă și li se acordă prezumpția de reprezentare asupra 

operelor incluse în acestea. 
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Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Alineatul (1) nu se aplică în cazul 

procedurilor penale. 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În ceea ce privește drepturile 

menționate la alineatul (1), se aplică 

mutatis mutandis articolele 5-8 din 

Directiva 2001/29/CE și Directiva 

2012/28/UE. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Drepturile menționate la alineatul 

(1) expiră după 20 ani de la publicarea 

publicației de presă. Acest termen se 

calculează începând cu prima zi a lunii 

ianuarie a anului care urmează datei 

publicării. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cooperare cu titularii de 

drepturi, furnizorii de servicii ale societății 

informaționale care stochează cantități 

mari de opere sau alte obiecte protejate 

încărcate de utilizatorii lor și oferă 

publicului acces la acestea iau măsuri 

pentru a asigura funcționarea acordurilor 

încheiate cu titularii de drepturi pentru 

utilizarea operelor lor sau a altor obiecte 

protejate sau pentru a împiedica punerea 

la dispoziție, prin intermediul serviciilor 

lor, a operelor sau a altor obiecte protejate 

identificate de către titularii de drepturi în 

cadrul cooperării cu furnizorii de servicii. 

Măsurile respective, cum ar fi utilizarea 

de tehnologii eficace de recunoaștere a 

conținutului, sunt adecvate și 

proporționale. Furnizorii de servicii 

prezintă titularilor de drepturi informații 

adecvate privind funcționarea și aplicarea 

măsurilor, precum și, dacă este cazul, 

rapoarte adecvate privind recunoașterea 

și utilizarea operelor și a altor obiecte 

protejate. 

1. Furnizorii de servicii ale societății 

informaționale implicați activ și direct în 

punerea la dispoziția publicului a unor 

conținuturi încărcate de utilizatori, în 

cazul în care această activitate nu are un 

caracter pur tehnic, automat și pasiv, iau 

măsuri corespunzătoare și proporționate 

pentru a asigura funcționarea acordurilor 

încheiate cu titularii de drepturi pentru 
utilizarea operelor lor. 

Or. en 

Justificare 

Articolul 13 completează sistemele de răspundere stabilite deja în Directiva 2000/13/CE, în 

măsura în care urmărește să asigure aplicarea efectivă a acordurilor încheiate între 

furnizorii de servicii online și titularii drepturilor pentru utilizarea operelor. Amendamentul 

clarifică care sunt furnizorii de servicii online la care se referă, utilizând aceleași clasificări 

ca și cele din Directiva 2000/13/CE. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Pentru a asigura funcționarea 

acordurilor, conform dispozițiilor 

alineatului (1), titularii de drepturi oferă 

prestatorilor de servicii opere sau alte 

obiecte protejate identificate 

corespunzător asupra cărora dispun de 

drepturi. Furnizorii de servicii îi 

informează pe titularii drepturilor cu 

privire la măsurile luate și la calitatea 

funcționării acestora și le prezintă 

periodic, dacă este cazul, rapoarte cu 

privire la recunoașterea și utilizarea 

operelor și a altor obiecte protejate. 

Or. en 

Justificare 

Transparența aplicării măsurilor adoptate de furnizorii de servicii este legată de 

managementul drepturilor de autor de către titularii acestora. Aplicarea unor astfel de 

măsuri necesită identificarea corectă a operelor de către titularii drepturilor ca fiind ale lor 

sau ca făcând obiectul unei licențe de care dispun.  În consecință, deși furnizorii de servicii se 

află în poziția de a fi responsabili de funcționarea măsurilor luate, titularii de drepturi rămân 

răspunzători de invocarea drepturilor lor asupra operelor. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii menționați la 

alineatul (1) instituie mecanisme de 

reclamații și despăgubiri de care să 

dispună utilizatorii în caz de litigiu cu 

privire la aplicarea măsurilor menționate 

la alineatul (1). 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  59 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Măsurile menționate la alineatul 

(1) se aplică fără a aduce atingere 

utilizării operelor în cadrul unei excepții 

sau limitări ale drepturilor de autor. În 

acest scop, statele membre se asigură că 

utilizatorii au posibilitatea de a comunica 

rapid și în mod eficace cu titularii de 

drepturi care au solicitat măsurile 

menționate la alineatul (1) pentru a 

contesta aplicarea acestora. 

Or. en 

Justificare 

În acest proces nu trebuie subestimate efectele identificării conținuturilor încărcate de 

utilizatori care intră sub incidența unei excepții sau limitări a drepturilor de autor. Pentru a 

asigura continuarea utilizării acestor excepții și limitări, care se bazează pe preocupări de 

interes public, comunicarea între utilizatori și titularii drepturilor de autor trebuie să fie 

eficientă. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Statele membre se asigură că 

dreptul național conferă utilizatorilor 

acces la o instanță sau altă autoritate 

relevantă pentru a-și invoca dreptul de 

utilizare în temeiul unei excepții sau 

limitări. 

Or. en 
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Amendamentul  61 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre facilitează, după 

caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii 

ale societății informaționale și titularii de 

drepturi prin dialoguri ale părților 

interesate cu scopul de a defini bune 

practici, cum ar fi tehnologii adecvate și 

proporționale de recunoaștere a 

conținutului, ținând seama, printre altele, 

de natura serviciilor, de disponibilitatea 

tehnologiilor și de eficacitatea acestora în 

lumina evoluțiilor tehnologice. 

3. Statele membre facilitează, după 

caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii 

ale societății informaționale și titularii de 

drepturi prin dialoguri ale părților 

interesate cu scopul de a defini bune 

practici pentru aplicarea unor măsuri 

adecvate și proporționale, ținând seama, 

printre altele, de natura serviciilor, de 

disponibilitatea tehnologiilor și de 

eficacitatea acestora în lumina evoluțiilor 

tehnologice. 

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că autorii 

și artiștii interpreți sau executanți primesc, 

la intervale regulate și în funcție de 

particularitățile fiecărui sector, informații 

oportune, adecvate și suficiente privind 

exploatarea operelor și a interpretărilor sau 

execuțiilor lor de către cei cărora le-au 

acordat o licență sau le-au transferat 

drepturile lor, în special în ceea ce privește 

modurile de exploatare, veniturile generate 

și remunerația datorată. 

1. Statele membre se asigură că autorii 

și artiștii interpreți sau executanți aflați 

într-o relație contractuală în care există 

obligații de plată în curs primesc, la 

intervale regulate și în funcție de 

particularitățile fiecărui sector, informații 

oportune, adecvate, exacte și suficiente 

privind exploatarea operelor și a 

interpretărilor sau execuțiilor lor de către 

cei cărora le-au acordat o licență sau le-au 

transferat drepturile lor, în special în ceea 

ce privește modurile de exploatare, 

modurile de promovare, veniturile 

generate și remunerația datorată. 

Or. en 
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Justificare 

Amendamentul urmărește o mai bună claritate și securitate juridică. 

 

Amendamentul  63 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că autorii și 

artiștii interpreți sau executanți au dreptul 

de a cere o remunerație suplimentară 

adecvată părții cu care au încheiat un 

contract pentru exploatarea drepturilor 

atunci când remunerația convenită inițial 

este disproporționat de scăzută în raport 

cu veniturile și beneficiile relevante 

ulterioare obținute din exploatarea 

operelor ori a interpretărilor sau a 

execuțiilor. 

Statele membre se asigură că autorii și 

artiștii interpreți sau executanți au dreptul 

la o remunerație echitabilă pentru 

exploatarea operelor lor. 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre se asigură că autorii și 

artiștii interpreți sau executanți, precum 

și organizațiile care îi reprezintă au 

dreptul de a cere o remunerație 

suplimentară adecvată părții cu care au 

încheiat un contract pentru exploatarea 

drepturilor atunci când remunerația 

convenită inițial este disproporționat de 

scăzută în raport cu veniturile și 

beneficiile nete neanticipate relevante 

obținute ulterior din exploatarea operelor 

ori a interpretărilor sau a execuțiilor. 

Or. en 
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Justificare 

Autorii și artiștii interpreți sau executanți, deși reprezintă nucleul creativității, se confruntă 

încă adesea cu dificultăți în a-și procura mijloacele de subzistență, precum și cu probleme în 

a-și negocia drepturile. Recunoașterea dreptului lor la o remunerație echitabilă pentru 

exploatarea operelor pe care le-au creat, precum și posibilitatea de a desemna reprezentanți 

care să obțină ajustări ale contractelor în numele lor constituie mijloace de a conferi mai 

multă putere autorilor și artiștilor interpreți, fără a genera pretenții nerezonabile asupra 

investițiilor efectuate de alte persoane. 

 

Amendamentul  65 

Propunere de directivă 

Articolul 16 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Organizațiile reprezentative împuternicite 

de autori și artiștii interpreți sau 

executanți pot introduce o acțiune în 

numele acestora în caz de litigiu. 

Or. en 

Justificare 

Autorii și artiștii interpreți sau executanți se confruntă adesea cu probleme în a deschide 

litigii cu alți titulari de drepturi. A permite reprezentanților pe care îi desemnează să inițieze 

proceduri în numele lor facilitează acest proces. 

 

Amendamentul  66 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a 

Directiva 96/9/CE 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(b) atunci când se utilizează în scopul 

unic de ilustrare didactică sau de cercetare 

științifică, atât timp cât se indică sursa și în 

măsura justificată de scopul necomercial 

urmărit, fără a aduce atingere excepțiilor și 

limitării prevăzute în Directiva [prezenta 

directivă];” 

„(b) atunci când se utilizează în scopul 

unic de ilustrare didactică sau de cercetare 

științifică, atât timp cât se indică sursa și în 

măsura în care utilizarea se limitează la 

cercul strict delimitat al celor care iau 

parte la activitatea didactică, fără a aduce 

atingere excepțiilor și limitării prevăzute în 

Directiva [prezenta directivă];” 
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Or. en 

 

Amendamentul  67 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a a (nouă) 

Directiva 96/9/CE 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera d a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) La articolul 6 alineatul (2), se 

adaugă următoarea literă: 

 „(da) în cazul reproducerii sau 

extragerii dintr-o bază de date pentru 

unicul scop de extragere a textului și a 

datelor, astfel cum se prevede în 

Directiva... [prezenta directivă];” 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b 

Directiva 96/9/CE  

Articolul 9 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(b) când este vorba de o extragere în 

scopuri de ilustrare didactică sau de 

cercetare științifică, atât timp cât se indică 

sursa și în măsura justificată de scopul 

necomercial urmărit, fără a aduce atingere 

excepțiilor și limitării prevăzute în 

Directiva [prezenta directivă];” 

„(b) când este vorba de o extragere în 

scopuri de ilustrare didactică sau de 

cercetare științifică, atât timp cât se indică 

sursa și în măsura în care utilizarea se 

limitează la cercul strict delimitat al celor 

care iau parte la activitatea didactică, fără 

a aduce atingere excepțiilor și limitării 

prevăzute în Directiva [prezenta 

directivă];” 

Or. en 
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Amendamentul  69 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b a (nouă) 

Directiva 96/9/CE  

Articolul 9 – litera c a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) La articolul 9, se adaugă 

următoarea literă: 

 „(ca) în cazul reproducerii sau 

extragerii dintr-o bază de date pentru 

unicul scop de extragere a textului și a 

datelor, astfel cum se prevede în 

Directiva... [prezenta directivă];” 

Or. en 

 

Amendamentul  70 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – alineatul 2 – litera a a (nouă) 

Directiva 2001/29/CE  

Articolul 5 – alineatul 2 – litera e a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) La articolul 5 alineatul (2), se 

adaugă următoarea literă: 

 „(ea) în cazul reproducerii operelor sau 

altor obiecte protejate pentru unicul scop 

de extragere a textului și a datelor, astfel 

cum se prevede în Directiva... [prezenta 

directivă];” 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – alineatul 2 – litera b 

Directiva 2001/29/CE  

Articolul 5 – alineatul 3 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(a) utilizarea în scopul unic de ilustrare 

didactică sau de cercetare științifică, atât 

timp cât se indică sursa, inclusiv numele 

autorului, cu excepția cazurilor în care 

acest lucru se dovedește imposibil și în 

măsura justificată de scopul necomercial 

urmărit, fără a aduce atingere excepțiilor și 

limitării prevăzute în Directiva [prezenta 

directivă];” 

„(a) utilizarea în scopul unic de ilustrare 

didactică sau de cercetare științifică, atât 

timp cât se indică sursa, inclusiv numele 

autorului, cu excepția cazurilor în care 

acest lucru se dovedește imposibil și în 

măsura în care utilizarea se limitează la 

cercul strict delimitat al celor care iau 

parte la activitatea didactică, fără a aduce 

atingere excepțiilor și limitării prevăzute în 

Directiva [prezenta directivă];” 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Propunere de directivă 

Articolul 18 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Dispozițiile articolului 11 se aplică 

și publicațiilor de presă publicate înainte de 

[data menționată la articolul 21 alineatul 

(1)]. 

2. Dispozițiile articolului 11 se aplică 

și publicațiilor de presă publicate înainte de 

... [12 luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei directive], dar numai în măsura 

în care utilizările operelor cuprinse în 

publicațiile de presă sunt efectuate după 

... [12 luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei directive]. 

Or. en 

Justificare 

Aplicarea noilor drepturi prevăzute în prezenta directivă la utilizările din trecut ar aplica 

injust o lege nouă, care nu putea fi prevăzută cu certitudine.  Cu toate acestea, este 

previzibilă și conformă legii aplicarea acestor noi drepturi în cazul în care operele cuprinse 

în publicații de presă apărute înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive sunt utilizate 

după intrarea în vigoare a respectivelor noi drepturi. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Drepturile de autor pe piața unică digitală 

 

Domeniu de aplicare și obiective 

 

Propunerea de directivă urmărește asigurarea protecției drepturilor de autor în cadrul pieței 

unice digitale. Trebuie luate în considerare mai multe aspecte, inclusiv utilizarea sau 

transformarea digitală a operelor și a altor obiecte protejate de dreptul de autor, cum ar fi 

digitalizarea lor, aplicarea unor procese tehnologice digitale, cum ar fi aplicarea extragerii de 

text și date unei reproduceri sau extracția de opere protejate prin drepturi de autor, precum și 

facilitarea accesului la astfel de lucrări pe care tehnologia digitală o oferă cetățenilor europeni.   

 

Titularii de drepturi se confruntă cu o serie de probleme legate de drepturile de autor, pe o 

piață în continuă schimbare și modele fluide de utilizare. Având în vedere evoluțiile 

tehnologiei digitale, modelele de afaceri din sectoarele culturale și creative se confruntă cu 

provocări similare, ca și alte sectoare de altfel. Aceste provocări sunt amplificate în situația în 

care titularii drepturilor de autor se confruntă și cu dificultăți în a-și exercita drepturile asupra 

operelor. Modificările aduse drepturilor de autor pot avea un impact pozitiv în cazul în care 

problemele sunt legate de acte cu relevanță pentru acest tip de drepturi.  

 

Există cazuri în care sectoarele creative și culturale au reacționat la aceste provocări și au 

găsit soluții orientate în funcție de piață, împreună cu alți furnizori de servicii sau actori 

implicați. Soluțiile trebuie echilibrate în așa fel încât să se garanteze protecția titularilor de 

drepturi, permițând, în același timp, altor părți interesate să-și distribuie produsele și 

asigurându-se că lucrările titularilor de drepturi ajung la consumatori în diferite moduri. Toate 

lanțurile valorice din toate sectoarele implică numeroase părți interesate interdependente. 

Legislatorul nu ar trebui să interfereze în relațiile contractuale, ci să asigure respectarea 

drepturilor de autor.  

 

Nu trebuie să se plece de la premisa că actele relevante pentru drepturile de autor în 

dimensiunea analogă sunt identice în dimensiunea digitală, și că o normă care funcționează 

într-o dimensiunea analogă va funcționa și în cea digitală. Pentru ca drepturile de autor să 

funcționeze pe piața unică digitală, normele relevante pentru aceste drepturi în dimensiunea 

digitală trebuie concepute într-un mod echilibrat, la fel ca legislația actuală în dimensiunea 

analogă. Complementaritatea prezentei directive cu alte acte legislative ale Uniunii se reflectă 

în aspectele legate de excepții și limitări, de acordurile de licență și de clarificarea 

aplicabilității drepturilor de autor la utilizările digitale.  

 

Pentru o funcționare mai eficace a pieței unice digitale și a drepturilor de autor în cadrul 

acesteia, este necesară asigurarea securității juridice și un grad mai mare de armonizare în 

aplicarea drepturilor de autor. 

 

Extragerea de text și date 

 

Extragerea de text și date permite citirea și analiza unor cantități mari de informații stocate 

digital pentru dobândirea de noi cunoștințe și descoperirea de noi tendințe. Pentru extragerea 

de text și de date, este necesară în primul rând accesarea și reproducerea informațiilor. 

Prelucrarea prin extragerea de text și date poate avea loc numai după normalizarea 
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informațiilor. Presupunând că accesul la informații este legal, normalizarea constituie o 

utilizare protejată prin drepturi de autor, întrucât constă într-o reproducere prin schimbarea 

formatului informațiilor sau în extracția dintr-o bază de date într-un format care poate fi 

prelucrat. Procesele cu relevanță pentru drepturile de autor în extragerea de text și date nu 

sunt procesele ca atare de extragere, care constau pur și simplu în lectura și analiza 

informațiilor normalizate, ci cele de accesare și normalizare a informațiilor în vederea analizei 

automatizate.  

 

Accesul la informațiile protejate prin dreptul de autor este deja reglementat în acquis-ul 

referitor la drepturile de autor. Excepția propusă este necesară pentru a aborda reproducerea 

sau extracția efectuate în cursul procesului de normalizare. În cazul în care persoanele care 

accesează în mod legal datele le normalizează în scopul reproducerii sau extracției, prejudiciul 

adus editorilor este minim. În cazul în care, cu toate acestea, seturile de date normalizate sunt 

furnizate de către editori, aceștia pot solicita o compensație în vederea acoperirii costurilor de 

normalizare.  

 

Organizațiile de cercetare au adesea dificultăți în a obține acces la numeroase publicații 

științifice care le sunt necesare pentru cercetare prin extragerea de text și date. Aceste 

organizații nu pot avea acces la publicații și se găsesc, în consecință, în imposibilitatea de a 

normaliza datele. Pentru a facilita inovarea și cercetarea, editorii au obligația de a furniza 

organizațiilor de cercetare seturi de date normalizate, însă pot solicita o compensație pentru 

costurile implicate de normalizare. 

 

Trebuie luată în considerare și eventualitatea unui abuz de seturi de date pentru a le utiliza în 

alte scopuri. Cu toate acestea, adesea este important pentru cercetare ca seturile de date pe 

care se bazează concluziile sale să poată fi verificate. În acest scop, statele membre ar trebui 

să creeze dispozitive de depozitare a acestor seturi de date, însă accesul ar trebui să fie limitat 

la verificarea cercetării. 

 

Utilizarea operelor și a altor obiecte protejate în activități de predare digitale și 

transfrontaliere 

 

Educația este un proces de învățare permanentă. Aceasta implică, de asemenea, 

responsabilitatea pentru educație a instituțiilor care nu sunt școli tradiționale. Programele de 

învățământ sunt oferite de școli, universități, organizații private, ONG-uri și alte structuri. 

Indiferent de cine realizează activitatea educativă, utilizarea materialului protejat prin drepturi 

de autor pentru ilustrarea predării trebuie să se limiteze la activitățile cu adevărat 

educaționale. Statele membre au sisteme de recunoașterea instituțiilor de învățământ și de 

acreditare a programelor lor de studii. Excepțiile pentru ilustrările din cadrul activităților 

didactice trebuie să acopere toate programele formale de învățământ din școli și universități, 

întrucât acestea sunt recunoscute sau acreditate ca instituții de învățământ. Cu toate acestea, 

această excepție trebuie să acopere și alte programe educative acreditate de către autoritățile 

naționale. Excepția se referă la predare și nu la instituțiile de învățământ. A lega excepția 

pentru scopuri pedagogice de locul unde are loc activitatea didactică este incompatibil cu 

obiectivul învățării pe tot parcursul vieții. Prin urmare, excepția trebuie să fie direct legată de 

„activitățile didactice”, indiferent de contextul structural. Activitatea didactică poate fi 

definită ca „un proces educativ care are loc fie (i) la sediul unei instituții recunoscute sau 

acreditate de autoritatea națională competentă ca instituție de învățământ, fie (ii) în cadrul 

unui program de învățământ recunoscut sau acreditat de autoritatea națională competentă”. 
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Utilizarea acestei excepții trebuie să se limiteze la participanții la activitatea didactică, și 

anume elevii sau studenții și cadrele didactice. 

 

În cazul în care predarea este oferită în context comercial, statele membre pot impune o 

obligație de compensare pentru utilizarea materialelor, chiar dacă respectivul curs este 

acreditat sau recunoscut.  

 

Unele state membre au introdus deja o excepție sau o limitare pentru ilustrarea în scopuri 

didactice, inclusiv structuri pentru acordul de licență.  

 

Operele aflate în afara circuitului comercial 

 

i. Securitatea juridică 

 

Titlul III, capitolul 1 din propunerea de directivă se referă la utilizarea operelor aflate în afara 

circuitului comercial, urmărind să consolideze rolul și scopul cultural al instituțiilor 

patrimoniului cultural. Din rațiuni de securitate juridică, trebuie păstrată terminologia din 

dreptul Uniunii. Acesta este motivul pentru care definiția „instituției de patrimoniu cultural” 

din prezenta directivă trebuie să fie aceeași cu cea din Directiva privind operele orfane 

(considerentele 1 și 23, articolul 1 alineatul (1) și articolul 2 literele (a) și (b)) și din Directiva 

InfoSoc (articolul 5 alineatul (2) litera (c)). Definiția operelor aflate în afara circuitului 

comercial ar trebui să reflecte rezultatul discuțiilor dintre Comisie și titularii drepturilor de 

autor. Pentru securitatea juridică este necesară coerența acestor definiții. Din motive de 

claritate, ambele definiții ar trebui incluse în articolul 2. 

 

ii. Îndeplinirea obiectivului cultural al instituțiilor de patrimoniu cultural 

 

Trebuie să păstrăm operele și alte obiecte protejate care se află în colecțiile permanente ale 

instituțiilor de patrimoniu cultural și să facilităm acordarea de licențe neexclusive prin 

intermediul organizațiilor de administrare colectivă, pentru a permite distribuirea prin 

intermediul unor portalurilor culturale închise și securizate, în scopuri culturale necomerciale. 

Trebuie, de asemenea, să găsim o soluție pentru acele lucrări și sectoare pentru care nu există 

licențe. Cu toate acestea, sunt necesare o serie de garanții, printre care restricții privind 

utilizarea portalurilor culturale închise securizate în scopuri culturale necomerciale. 

 

iii. Autorii rămân în centrul propunerilor 

 

Autorii și titularii de drepturi trebuie să se afle în centrul propunerilor de a facilita misiunile 

culturale ale instituțiilor de patrimoniu cultural. Acestea ar trebui implicate în a decide dacă 

licențele menționate la articolul 7 sunt disponibile sau nu și ar trebui incluse în dialogul dintre 

actorii din statele membre.  

 

Autorii ar trebui să aibă dreptul de a-și exclude operele din licența menționată la articolul 7 

alineatul (1), precum și de la utilizarea în temeiul articolului 7 alineatul (2). Caracterul public 

al licențelor și acțiunilor întreprinse în temeiul articolul 7 va oferi, de asemenea, o mai bună 

protecție a autorilor.  

 

Drepturile în domeniul publicațiilor 
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Soluțiile privind drepturile de autor trebuie să fie orientate precis și evaluate în mod clar în 

privința necesității, adecvării și proporționalității. Aceste soluții afectează nu numai titularii 

de drepturi, ci și toți actorii care intră în contact cu drepturile de autor deținute de titulari. 

Editorii de presă se confruntă cu o serie de probleme odată cu digitalizarea sectorului și a 

obiceiurilor consumatorilor. Digitalizarea facilitează copierea și reutilizarea conținutului 

publicațiilor de presă. De asemenea, digitalizarea facilitează accesul la știri și la presă, oferind 

utilizatorilor un sistem de referințe și de indexare pentru o gamă largă de surse. Cele două 

procese trebuie recunoscute ca fiind distincte.  

 

Utilizarea tehnologiei digitale pentru a copia și a-și apropria conținuturi de știri și presă create 

de alții este în mod clar disproporționat de prejudiciabilă pentru interesele financiare ale 

editorilor de presă. Cu toate acestea, folosirea tehnologiei digitale pentru a facilita găsirea 

știrilor și a presei nu este neapărat disproporționat de prejudiciabilă pentru interesele 

financiare ale editorilor de presă și, în unele cazuri, aceste sisteme de linkuri și referințe (cum 

ar fi hyperlinkurile) facilitează accesul utilizatorilor la portalurile de știri online.  

 

Editorii de presă depind de exercitarea drepturilor lor derivate pentru a proteja investițiile 

făcute în publicațiile lor. Sunt necesare măsuri care să consolideze poziția editorilor de presă 

în privința exercitării drepturilor lor, însă aceste măsuri nu trebuie să perturbe alte sectoare. 

Prin urmare, li se conferă editorilor de presă dreptul de a introduce în nume propriu acțiuni în 

instanță pentru încălcarea drepturilor autorilor lucrărilor cuprinse în publicațiile lor de presă și 

li se acordă, de asemenea, prezumpția de reprezentare a titularilor de drepturi asupra operelor 

incluse în publicațiile respective. Această măsură este necesară, adecvată și proporțională, 

deoarece consolidează drepturile deja deținute de editorii de presă și îmbunătățește calitatea 

procesuală a acestora în raport cu persoanele care le utilizează conținutul, crescând astfel 

valoarea acestor drepturi.  

 

Pluralitatea știrilor și a opiniilor și un acces extins la acestea sunt importante pentru 

dezbaterea publică într-o societate democratică modernă. Schimburile necomerciale de știri și 

opinii sunt, de asemenea, necesare.  

 

Întrucât această calitate procesuală a editorilor de presă este nouă, nu ar fi în interesul actului 

de justiție și al securității juridice ca acest drept să fie conferit cu privire la utilizări din trecut.  

Cu toate acestea, este necesar ca noul drept să se aplice utilizărilor de după data intrării în 

vigoare a directivei ale operelor incluse în publicații de presă apărute înainte de această dată. 

 

Anumite utilizări ale conținutului protejat în cadrul serviciilor online 

 

i. Includerea unei referințe la Directiva 2000/13/CE la articolul 1 

 

Articolul 13 din propunerea de directivă se aplică furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale și se referă la responsabilitățile care le revin atunci când aplică acorduri 

încheiate cu titularii de drepturi în ceea ce privește utilizarea operelor protejate prin dreptul de 

autor. Astfel, articolul 13 completează Directiva privind comerțul electronic (2000/13/CE). 

Claritatea și certitudinea juridică impun, prin urmare, ca această directivă să-și indice relația 

cu Directiva 2000/13/CE, ceea ce explică referirea la acesta din urmă la articolul 1 

alineatul (2). 

 

ii. Claritate și securitate juridică la articolul 13 
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Răspunderea platformelor a fost deja stabilită prin Directiva 2000/31/CE. Articolul 13 din 

propunere completează aceste norme, urmărind să asigure aplicarea efectivă a acordurilor 

încheiate între furnizorii de servicii online și titularii drepturilor pentru utilizarea operelor. 

Legea trebuie să precizeze clar căror furnizori de servicii online li se aplică. Din motive de 

claritate și certitudine juridică, este necesară utilizarea aceleiași clasificări a furnizorilor de 

servicii ca și cea din Directiva 2000/13/CE.  

 

Acordurile încheiate între furnizorii de servicii și titularii de drepturi pot fi aplicate utilizând 

tehnologia, dar acest lucru trebuie să respecte în totalitate acquis-ul privind drepturile de 

autor: atât drepturile de autor, cât și excepțiile și limitările acestora. Aplicarea lor necesită 

identificarea corectă a operelor ca fiind realizate de titularii drepturilor sau ca făcând obiectul 

unei licențe.  În consecință, deși furnizorii de servicii sunt responsabili pentru această 

tehnologie, titularii de drepturi rămân răspunzători de invocarea drepturilor lor asupra 

operelor. 

 

Aplicarea de către furnizorii de servicii și managementul drepturilor de către titularii acestora 

sunt legate. Pentru ca titularii să-și poată administra efectiv drepturile este nevoie de 

transparență, impunându-se o informare precisă cu privire la măsurile tehnologice utilizate. 

 

Este importantă identificarea corectă a conținuturilor încărcate de utilizatori care intră sub 

incidența unei excepții sau limitări a drepturilor de autor. Pentru a asigura continuarea 

utilizării acestor excepții și limitări, care sunt de interes public, comunicarea între utilizatori și 

titularii drepturilor de autor trebuie să fie eficientă.  

 

Aplicarea acestor obligații numai la platformele care tratează cantități mari de informații ar 

crea insecuritate juridică, întrucât nu există o modalitate verificabilă de a defini „cantitățile 

mari”, având în vedere faptul că până și startup-urile pot avea nevoie de volume mari de date 

pentru a participa și a contribui la economia digitală. 

 

O remunerare echitabilă pentru contractele autorilor și ale artiștilor interpreți sau 

executanți  

 

Lanțurile valorice implică, în general, mai multe părți interesate, însă toate investițiile și 

utilizările materialelor își au originea în creativitatea autorilor și a artiștilor interpreți sau 

executanți. Toate părțile interesate doresc un acces mai larg la relațiile contractuale, însă 

problema cea mai acută a autorilor și artiștilor interpreți sau executanți este obținerea unei 

remunerării echitabile pentru exploatarea operelor și a activităților lor din partea celor cărora 

le-au acordat licențe sau le-au transferat drepturile.  

 

Sunt patru măsuri care ar oferi o bază mai solidă pentru creațiile autorilor și ale artiștilor 

interpreți sau executanți: (i) o declarație privind dreptul la o remunerație echitabilă al autorilor 

și artiștilor interpreți sau executanți, (ii) creșterea transparenței, (iii) mecanisme de ajustare a 

contractelor și (iv) căi de atac mai accesibile.  

 

Fiecare dintre aceste măsuri trebuie implementată în mod echilibrat, astfel încât ceilalți titulari 

de drepturi să nu fie disproporționat dezavantajați. Acesta este motivul pentru care, deși 

dreptul la o remunerație echitabilă al autorilor și artiștilor interpreți sau executanți este 

reafirmat, s-au introdus și alte amendamente, care urmăresc să asigure claritate și securitate 
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juridică. Autorii și artiștii interpreți sau executanți dispun de o mai bună reprezentare pentru 

recunoașterea sau aplicarea dreptului de autor în virtutea articolelor 14, 15 și 16 din prezenta 

directivă. 
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ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE A PRIMIT 
CONTRIBUȚII RAPORTOAREA 

 

Următoarea listă este elaborată cu titlu pur facultativ, sub responsabilitatea exclusivă a 

raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în 

pregătirea proiectului de raport: 

Entitate și/sau persoană 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. Asociația Editorilor de Muzică din Regatul Unit 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (Confederația Internațională a Editorilor de Muzică) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (Organizația Internațională a Artiștilor din Muzică) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Finnish Music Publishers Association) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (Artiștii Vizuali Europeni) 

12. Grupul VIVENDI 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (Grupul European al Societăților Autorilor și Compozitorilor) 

17. IFFRO (Federația Internațională a Organizațiilor pentru drepturile de reproducere) 

18. Federația Europeană a Editorilor 

19. Asociația Televiziunilor Comerciale (ACT) 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  

23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Asociația organizațiilor artiștilor interpreți sau executanți) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Federația Software-urilor Interactive) 

29. PRS for Music 

30. Conferința Bibliotecilor Naționale din Europa    

31. Institutul Max Planck 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Asociația Communia 
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39. Fundația Polonia Modernă 

40. News Media Europe 

41. Sindicatul Scriitorilor naționali (organizație din SUA membră a IFFRO) 

42. Mozilla 

43. Consiliul European al Editorilor 

44. Asociația Europeană a Editorilor de ziare 

45. European Magazine Media Association 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC - Organizația Europeană a Consumatorilor 

49. LIBER Europe 

50. Asociația Internațională a Editorilor STM 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Reprezentanța Permanentă a Franței pe lângă UE 

55. Ministère de la Culture et de la Communication (Franța) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Federația întreprinderilor luxemburgheze) 

60. Grupul RTL 

61. Alianța Compozitorilor și a Libretiștilor (ECSA) 

62. Liga Universităților Europene de Cercetare (LERU)  

63. Science Europe și Asociația Universităților Europene (EUA) 

64. Consiliul European al Scriitorilor (EWC) 

65. ISFE - Reprezentând industria jocurilor video din Europa 

66. Reprezentanța UK pe lângă UE  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. Alianța Europeană a Agențiilor de Presă 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 

77. Sanoma Corporation 

78. Grupul Guardian Media 

79. IMPRESA, Portugal 

80. AmCham EU 

81. Federația Europeană a Jurnaliștilor 

82. ZAPA- Uniunea Autorilor și Producătorilor din Sectorul Audiovizual 

83. Asociația Cineaștilor din Polonia  

84. IMPALA 

85. EVA - Artiștii Vizuali Europeni  
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86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa UE 

88. Getty Images 

89. EDRi - Drepturi Digitale Europene 

90. EDIMA - Asociația Europeană a Mediei Digitale 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC –Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco - Asociația Sectorului Internet 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. Televiziunea germană ZDF 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 

104. Centrum Cyfrowe 

 

 


