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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Proiectul de aviz al Comisiei LIBE se concentrează asupra articolului 13 din directivă și a 
considerentelor respective. 

Întrucât Comisia LIBE este competentă pentru protecția drepturilor și libertăților 
fundamentale și pentru legislația privind protecția datelor cu caracter personal, recunoscute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, acest proiect de aviz reflectă obiectivul de 
a garanta că orice soluții adoptate în acest instrument juridic vor respecta Carta drepturilor 
fundamentale. 

Proiectul de aviz oferă clarificări cu privire la furnizorii de servicii ale societății 
informaționale la care se referă articolul. Furnizorii de servicii ale societății informaționale 
care efectuează un act de comunicare publică și sunt implicați în mod activ și direct în 
activități care permit utilizatorilor să încarce, să pună la dispoziție lucrări și să promoveze 
opere pentru publicul larg, încheie contracte de licență cu titularii de drepturi. Aceia care 
oferă un serviciu cu caracter pur tehnic, automat și pasiv nu vor intra în domeniul de aplicare 
al acestor dispoziții. Articolul 13 subliniază, de asemenea, faptul că furnizorii de servicii
admisibili pentru exonerarea de răspundere în temeiul Directivei 2000/31/CE sunt, de 
asemenea, excluși din domeniul de aplicare.

În vederea punerii în aplicare a acordurilor de licență, furnizorii de servicii iau măsuri 
adecvate și proporționale. Din motive de neutralitate tehnologică și ținând seama de 
capacitățile tehnologice ale IMM-urilor și ale întreprinderilor nou-înființate, proiectul de aviz 
vorbește despre „măsuri adecvate și proporționale”, deoarece acesta este un termen mai 
general care poate include tehnologiile și/sau alte măsuri. O astfel de abordare garantează și 
neutralitatea tehnologică. Orice măsuri aplicate trebuie să respecte drepturile fundamentale și 
articolul 15 din Directiva 2000/31/CE.

Pentru a pune în aplicare acordurile de licență, proiectul de aviz subliniază necesitatea unei 
cooperări între furnizorii de servicii și titularii de drepturi. Anumite detalii ale acestei 
cooperări au fost explicate în proiectul de aviz. Titularii de drepturi identifică cu precizie 
furnizorilor de servicii ale societății informaționale operele sau alte obiecte pentru care dețin 
drepturile de autor. Furnizorii de servicii ale societății informaționale informează titularii de 
drepturi cu privire la măsurile luate și la buna funcționare a acestora.

Statele membre se asigură că furnizorii de servicii, în cooperare cu titularii de drepturi, 
instituie un mecanism de tratare a reclamațiilor pentru utilizatorii care susțin că au dreptul sau 
exonerarea de a utiliza opere protejate. Statele membre asigură, de asemenea, un mecanism de 
cale de atac pentru utilizatori.

Pentru a asigura că opiniile utilizatorilor sunt luate în considerare atunci când se stabilesc cele 
mai bune practici pentru punerea în aplicare a acordurilor, se permite reprezentanților 
utilizatorilor să participe la dialogul cu toate părțile interesate implicate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
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juridice, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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 oferă 
utilizatorilor servicii de stocare de 
conținut, iar publicului acces la conținut 
și, în cazul în care această activitate 
constituie un act de comunicare publică și 
nu are doar un caracter pur tehnic, 
automat și pasiv, aceștia ar trebui să fie 
obligați să încheie acorduri de licență cu 
titularii de drepturi în ceea ce privește 
operele sau alte obiecte protejate prin 
drepturi de autor, cu excepția cazului în 
care acestea sunt admisibile pentru 
exonerările de răspundere prevăzute în
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).

Amendamentul 2

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
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 38 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi admisibili pentru exonerarea 
de răspundere prevăzută la articolul 14 
din Directiva 2000/31/CE, furnizorii de 
servicii ale societății informaționale sunt 
obligați, după ce au primit notificarea sau 
de îndată ce iau la cunoștință că o operă 
care face obiectul drepturilor de autor și 
al drepturilor conexe este utilizată în mod
neautorizat, să acționeze prompt pentru a 
înlătura conținutul în chestiune sau să 
încheie un contract de licență cu titularii 
de drepturi pertinenți în condiții echitabile 
și rezonabile. Pentru a preveni utilizările 
greșite sau abuzurile de notificări și de 
limitări, pentru a împiedica exercitarea 
exceptării de la legea drepturilor de autor 
și pentru a proteja libertatea de informare 
și de exprimare, utilizatorii de servicii ale 
societății informaționale ar trebui să aibă 
acces rapid și eficient la mecanismele de 
căi de atac și despăgubiri.

Justificare

Adăugarea intenționează să adauge o definiție clară, pozitivă a măsurilor pe care furnizorii 
de servicii ale societății internetului sunt așteptați să le ia atunci când primesc notificări 
privind încălcări ale drepturilor de autor.

Amendamentul 4

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 

Pentru a asigura funcționarea unui contract 
de licență, furnizorii de servicii ale 
societății informaționale care sunt 
implicați în mod activ și direct în a 
permite utilizatorilor încărcarea, punerea 
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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.

la dispoziție și promovarea unor opere 
față de publicul larg ar trebui să ia măsuri 
corespunzătoare și proporționale pentru a 
asigura protecția operelor sau a altor 
obiecte protejate. Astfel de măsuri ar 
trebui să respecte Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și nu
ar trebui să impună o obligație generală 
pentru furnizorii de servicii ale societății 
informaționale de a monitoriza 
informațiile pe care le transmit sau le 
stochează astfel cum se menționează la 
articolul 15 din Directiva 2000/31/CE.

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru punerea în aplicare a acestor 
măsuri, este esențială cooperarea dintre 
furnizorii de servicii ale societății 
informaționale și titularii de drepturi. 
Titularii de drepturi ar trebui să identifice 
cu precizie furnizorilor de servicii ale 
societății informaționale operele sau alte 
obiecte referitor la care pretind că dețin 
dreptul de autor. Titularii de drepturi 
păstrează responsabilitatea în cazul în 
care părți terțe ridică pretenții cu privire 
la utilizarea unor opere pe care le-ar fi
identificat ca aparținându-le în aplicarea 
oricărui acord încheiat cu furnizorul de 
servicii ale societății informaționale.

Amendamentul 6

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 

eliminat
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obiecte protejate prin drept de autor 
încărcate de utilizatorii lor și oferă 
publicului acces la acestea și titularii 
drepturilor este esențială pentru 
funcționarea tehnologiilor, cum ar fi 
tehnologiile de recunoaștere a 
conținutului. În astfel de cazuri, titularii 
de drepturi ar trebui să furnizeze datele 
necesare pentru a permite serviciilor să le 
identifice conținutul, iar serviciile ar 
trebui să manifeste transparență față de 
titularii de drepturi în ceea ce privește 
tehnologiile utilizate, pentru a permite 
evaluarea adecvării acestora. Serviciile ar 
trebui în special să ofere titularilor de 
drepturi informații privind tipul 
tehnologiilor utilizate, modul în care 
funcționează acestea și rata lor de succes 
în ceea ce privește recunoașterea 
conținutului titularilor de drepturi. 
Tehnologiile respective ar trebui, de 
asemenea, să permită titularilor de 
drepturi să obțină informații de la 
furnizorii de servicii ale societății 
informaționale privind utilizarea 
conținutului lor care intră sub incidența 
unui contract.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Titlul IV – Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anumite utilizări ale conținutului protejat 
de către serviciile online

Anumite utilizări ale conținutului protejat 
online

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea conținutului protejat de către 
furnizorii de servicii ale societății 

Utilizarea conținutului protejat de către 
furnizorii de servicii ale societății 
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informaționale care stochează și cantități 
mari de opere și alte obiecte protejate
încărcate de utilizatorii lor și oferă acces 
la acestea

informaționale care stochează opere și alte 
obiecte protejate și oferă acces la acestea

Amendamentul 9

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. În cazul în care furnizorii de 
servicii ale societății informaționale oferă 
utilizatorilor servicii de stocare de 
conținut și publicului acces la conținut, și 
în cazul în care această activitate nu poate 
beneficia de exonerarea de răspundere 
prevăzută în Directiva 2000/31/CE, iau 
măsuri adecvate și proporționale pentru a 
garanta funcționarea acordurilor de 
licență încheiate cu titularii de drepturi.
Punerea în aplicare a acestor acorduri 
respectă drepturile fundamentale ale 
utilizatorilor și nu impun furnizorilor de 
servicii ale societății informaționale o 
obligație generală de a monitoriza 
informațiile pe care le transmit sau le 
stochează în conformitate cu articolul 15 
din Directiva 2000/31/CE.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru a se asigura buna 
funcționare a acordurilor pentru 
acordarea licenței, astfel cum se 
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menționează la punctul 1, furnizorii de 
servicii ale societății informaționale și 
titularii de drepturi trebuie să coopereze 
între ei. Titularii de drepturi trebuie să 
identifice cu precizie la furnizorii de 
servicii ale societății informaționale 
operele sau alte obiecte referitor la care 
dețin dreptul de autor. Furnizorii de 
servicii ale societății informaționale îi 
informează pe titularii de drepturi în 
privința măsurilor luate și a preciziei 
funcționării acestora, iar atunci când este 
pertinent, îi informează periodic cu 
privire la utilizarea operelor și a altor 
obiecte protejate.

Amendamentul 11

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).

2. Statele membre se asigură că 
furnizorii de servicii menționați la alineatul 
(1), în colaborare cu titularii de drepturi,
instituie mecanisme de reclamații și 
despăgubiri de care să dispună utilizatorii 
în caz de litigiu cu privire la punerea în 
aplicare a contractelor de licență
menționate la alineatul (1).

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că 
utilizatorii au acces la o instanță sau la o 
altă autoritate competentă pentru a-și 
invoca dreptul de utilizare în temeiul unei 
excepții sau limitări și a ataca orice 
măsuri restrictive convenite în temeiul 
alineatului (3).
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Amendamentul 13

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 menționați la 
alineatul (1), reprezentanți ai utilizatorilor 
și titularii de drepturi prin dialoguri ale 
părților interesate cu scopul de a defini
bune practici pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor alineatului (1). Măsurile 
adoptate sunt adecvate și proporționate și 
țin seama, printre altele, de natura 
serviciilor, de disponibilitatea tehnologiilor 
și de eficacitatea acestora în lumina 
evoluțiilor tehnologice.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Introducerea de hyperlinkuri la un 
conținut care este deja disponibil 
publicului nu constituie o comunicare 
către public a sursei conținutului în cauză 
dacă hyperlinkul conține numai
informațiile necesare găsirii sau solicitării 
conținutului sursei.
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