
 

AD\1127456RO.docx  PE597.612v03-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
 

2016/0284(COD) 

6.6.2017 

AVIZ 

al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 

destinat Comisiei pentru afaceri juridice 

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a 

drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de 

radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și de 

radio 

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)) 

Raportoare pentru aviz: Vicky Ford 



 

PE597.612v03-00 2/18 AD\1127456RO.docx 

RO 

PA_Legam 

  



 

AD\1127456RO.docx 3/18 PE597.612v03-00 

 RO 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 

juridice, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Dezvoltarea tehnologiilor digitale și 

a internetului a transformat distribuția 

programelor de televiziune și radio și 

accesul la acestea. Utilizatorii se așteaptă 

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

acces la programele de televiziune și radio 

atât în direct, cât și la cerere, utilizând nu 

numai canalele tradiționale, cum ar fi 

transmisiile prin satelit sau cablu, dar și 

serviciile online. În consecință, 

organismele de radiodifuziune oferă din ce 

în ce mai des, pe lângă propriile programe 

de televiziune și radio, servicii online 

auxiliare propriilor emisiuni radiodifuzate, 

cum ar fi serviciile de transmisie simulcast 

și serviciile de video în reluare. Operatorii 

de servicii de retransmisie, care agregă 

programele de televiziune și radio în 

pachete și le furnizează utilizatorilor 

simultan cu transmisia radiodifuzată 

inițială a acestora, fără modificări și în 

formă integrală, utilizează diferite tehnici 

de retransmisie, cum ar fi retransmisia prin 

cablu, satelit, rețea digitală terestră, rețea 

pe suport IP în circuit închis sau rețea 

mobilă, precum și prin internet deschis. În 

rândul utilizatorilor există o cerere tot mai 

mare de acces și la programele de 

televiziune și radio din alte state membre 

ale Uniunii, nu numai din statul membru de 

reședință, venită din partea membrilor 

minorităților lingvistice ale Uniunii, dar și 

din partea persoanelor care trăiesc în alt 

(2) Dezvoltarea tehnologiilor digitale și 

a internetului a transformat distribuția 

programelor de televiziune și radio și 

accesul la acestea. Utilizatorii se așteaptă 

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

acces la programele de televiziune și radio 

atât în direct, cât și la cerere, utilizând nu 

numai canalele tradiționale, cum ar fi 

transmisiile prin satelit sau cablu, dar și 

serviciile online. În consecință, 

organismele de radiodifuziune oferă din ce 

în ce mai des, pe lângă propriile programe 

de televiziune și radio, servicii online 

auxiliare propriilor emisiuni radiodifuzate, 

cum ar fi serviciile de transmisie simulcast 

și serviciile de video în reluare. Operatorii 

de servicii de retransmisie, care agregă 

programele de televiziune și radio în 

pachete și le furnizează utilizatorilor 

simultan cu transmisia radiodifuzată 

inițială a acestora, fără modificări și în 

formă integrală, utilizează diferite tehnici 

de retransmisie, cum ar fi retransmisia prin 

cablu, satelit, rețea digitală terestră, rețea 

pe suport IP în circuit închis sau rețea 

mobilă, precum și prin internet deschis. În 

rândul utilizatorilor există o cerere tot mai 

mare de acces și la programele de 

televiziune și radio, inclusiv la serviciile de 

video în reluare, din alte state membre ale 

Uniunii, nu numai din statul membru de 

reședință, venită din partea membrilor 

minorităților lingvistice ale Uniunii, dar și 
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stat membru decât statul membru de 

origine. 

din partea persoanelor care trăiesc în alt 

stat membru decât statul membru de 

origine. Creșterea cererii este o evoluție 

pozitivă, iar geoblocarea nu ar trebui să 

fie o soluție automată pentru toate 

conținuturile audiovizuale produse în 

Uniune și transmise online. Cu toate 

acestea, modelul de finanțare teritorială 

pentru conținuturile europene este vital 

pentru succesul sectorului mass-media 

audiovizual european. 

 

 

Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Operatorii de servicii de 

retransmisie, care, în mod normal, oferă 

numeroase programe care utilizează o 

multitudine de opere și de alte conținuturi 

protejate incluse în programele de 

televiziune și radio retransmise, dispun de 

un interval foarte scurt de timp pentru a 

obține licențele necesare și, prin urmare, se 

confruntă, de asemenea, cu dificultăți 

semnificative în ceea ce privește obținerea 

drepturilor. Pentru titularii de drepturi 

există și riscul ca operele lor și celelalte 

conținuturi protejate să fie utilizate fără 

autorizație sau fără plata unei remunerații. 

(4) Operatorii de servicii de 

retransmisie, care, în mod normal, oferă 

numeroase programe care utilizează o 

multitudine de opere și de alte conținuturi 

protejate incluse în programele de 

televiziune și radio retransmise, dispun de 

un interval foarte scurt de timp pentru a 

obține licențele necesare și, prin urmare, se 

confruntă, de asemenea, cu dificultăți 

semnificative în ceea ce privește obținerea 

drepturilor. Pentru titularii de drepturi 

există și riscul ca operele lor și celelalte 

conținuturi protejate să fie utilizate fără 

autorizație sau fără plata unei remunerații 

adecvate. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Serviciile online auxiliare care intră 

sub incidența prezentului regulament sunt 

serviciile furnizate de organismele de 

(8) Serviciile online auxiliare care intră 

sub incidența prezentului regulament sunt 

serviciile furnizate de organismele de 
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radiodifuziune și care se află într-un 

raport clar de subordonare față de 

emisiunea radiodifuzată. Acestea includ 

serviciile care oferă acces la programele de 

televiziune și radio în mod linear, în același 

timp cu programul radiodifuzat, și 

serviciile care oferă acces, pe o anumită 

perioadă de timp după radiodifuzarea 

programului, la programele de televiziune 

și radio care au fost difuzate anterior de 

organismul de radiodifuziune (așa-numitele 

servicii „în reluare”). În plus, serviciile 

online auxiliare includ și serviciile care 

oferă acces la materiale ce îmbogățesc sau 

completează în alt mod programele de 

televiziune și radio difuzate de organismul 

de radiodifuziune, inclusiv prin 

previzualizarea, îmbogățirea, 

suplimentarea sau vizionarea din nou a 

conținutului relevant al programului. 

Furnizarea accesului la opere sau la alte 

conținuturi protejate individuale incluse 

într-un program de televiziune sau radio nu 

ar trebui considerată ca fiind serviciu 

online auxiliar. În mod similar, nu intră în 

definiția serviciului online auxiliar 

furnizarea, independent de emisiunea 

radiodifuzată, a accesului la opere sau la 

alte conținuturi protejate, cum ar fi 

serviciile care oferă acces la opere 

muzicale sau audiovizuale, la albume de 

muzică sau la clipuri video. 

radiodifuziune și care includ serviciile care 

oferă acces la programele de televiziune și 

radio în mod linear, în același timp cu 

programul radiodifuzat și serviciile 

neliniare care oferă acces cu cel mult o 

lună înaintea difuzării, în timpul difuzării 

și după aceasta, la programele de 

televiziune și radio care au fost difuzate 

anterior de organismul de radiodifuziune 

(așa-numitele servicii de streaming și „în 

reluare”). În plus, serviciile online auxiliare 

includ și serviciile care oferă acces la 

materiale ce îmbogățesc sau completează 

în alt mod programele de televiziune și 

radio difuzate de organismul de 

radiodifuziune, inclusiv prin 

previzualizarea, îmbogățirea, 

suplimentarea sau vizionarea din nou a 

conținutului relevant al programului, 

precum și la materiale produse efectiv 

pentru mediul digital. Furnizarea accesului 

la opere sau la alte conținuturi protejate 

individuale incluse într-un program de 

televiziune sau radio nu ar trebui 

considerată ca fiind serviciu online 

auxiliar. În mod similar, nu intră în 

definiția serviciului online auxiliar 

furnizarea de acces la albume de muzică 

sau la clipuri video. 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Întrucât se consideră că furnizarea, 

accesarea sau utilizarea unui serviciu 

online auxiliar are loc numai în statul 

membru în care organismul de 

radiodifuziune își are sediul principal, deși, 

de fapt, serviciile online auxiliare pot fi 

furnizate, peste granițe, și în alte state 

membre, este necesar să se asigure faptul 

(10) Întrucât se consideră că furnizarea, 

accesarea sau utilizarea unui serviciu 

online auxiliar are loc numai în statul 

membru în care organismul de 

radiodifuziune își are sediul principal, deși, 

de fapt, serviciile online auxiliare pot fi 

furnizate, peste granițe, și în alte state 

membre, este necesar să se asigure faptul 
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că, atunci când se stabilește suma de plată 

pentru drepturile în cauză, părțile iau în 

considerare toate aspectele serviciului 

online auxiliar, cum ar fi caracteristicile 

serviciului, audiența, inclusiv audiența din 

statul membru în care organismul de 

radiodifuziune își are sediul principal și 

audiența din alte state membre în care 

serviciul online auxiliar este accesat și 

utilizat, precum și versiunea lingvistică. 

că, atunci când se stabilește remunerația 

adecvată pentru drepturile în cauză, părțile 

iau în considerare toate aspectele 

serviciului online auxiliar, cum ar fi 

caracteristicile serviciului, audiența 

potențială și cea efectivă, inclusiv audiența 

din statul membru în care organismul de 

radiodifuziune își are sediul principal și 

audiența din alte state membre în care 

serviciul online auxiliar este accesat și 

utilizat, precum și toate versiunile 

lingvistice și versiunile subtitrate 

disponibile. În plus, remunerația trebuie 

să fie rezonabilă în raport cu valoarea 

economică a serviciului furnizat. 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Principiul libertății contractuale va 

permite limitarea în continuare a 

exploatării drepturilor supuse principiului 

țării de origine prevăzut în prezentul 

regulament, în special în măsura în care 

este vorba de anumite mijloace tehnice de 

transmisie sau de anumite versiuni 

lingvistice, cu condiția ca orice astfel de 

limitări ale exploatării drepturilor 

respective să respecte legislația Uniunii. 

(11) Este important de remarcat că 

principiul libertății contractuale va permite 

limitarea în continuare a exploatării 

drepturilor supuse principiului țării de 

origine prevăzut în prezentul regulament, 

după cum a demonstrat aplicarea 

Directivei 93/83/CEE a Consiliului, în 

special în măsura în care este vorba de 

anumite mijloace tehnice de transmisie, de 

anumite versiuni lingvistice sau de natura 

și executarea anumitor contracte, cu 

condiția ca orice astfel de limitări ale 

exploatării drepturilor respective să 

respecte legislația Uniunii și cea națională. 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 



 

AD\1127456RO.docx 7/18 PE597.612v03-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Curtea de Justiție consideră că 

este posibil ca titularii de drepturi să 

obțină o remunerație adecvată pentru 

exploatarea operelor lor sau a altor 

obiecte protejate în conformitate cu 

articolul 101 din TFUE. 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Prezentul regulament, în 

conformitate cu principiul libertății 

contractuale, nu împiedică aplicarea 

modelelor existente de acordare a 

licențelor, cum ar fi acordarea licențelor 

teritoriale, și nu aduce atingere actualelor 

dispoziții ale dreptului contractual 

național privind drepturile de autor în 

ceea ce privește remunerarea adecvată, și 

nici a soluțiilor de gestiune colectivă 

existente pentru retransmisia în interiorul 

unui stat membru. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Operatorii de servicii de 

retransmisie prin satelit, rețea digitală 

terestră, rețea pe suport IP în circuit închis, 

rețea mobilă sau rețele similare furnizează 

servicii echivalente cu cele furnizate de 

operatorii de servicii de retransmisie prin 

cablu, atunci când retransmit simultan, fără 

modificări și în formă integrală, în scopul 

recepționării de către public, o transmisie 

(12) Operatorii de servicii de 

retransmisie prin satelit, rețea digitală 

terestră, deschisă sau pe suport IP în 

circuit închis, rețea mobilă sau rețele 

similare furnizează servicii echivalente cu 

cele furnizate de operatorii de servicii de 

retransmisie prin cablu, atunci când 

retransmit simultan, fără modificări și în 

formă integrală, în scopul recepționării de 
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inițială dintr-un alt stat membru a unor 

programe de televiziune sau radio, dacă 

această transmisie inițială este efectuată 

prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin 

satelit, dar nu online, și este destinată 

recepționării de către public. Prin urmare, 

aceștia ar trebui să intre sub incidența 

prezentului regulament și să beneficieze de 

mecanismul care introduce gestiunea 

colectivă obligatorie a drepturilor. 

Serviciile de retransmisie prin internet 

deschis ar trebui excluse din domeniul de 

aplicare al prezentului regulament, 

deoarece acestea au caracteristici diferite. 

Serviciile respective nu sunt legate de o 

anumită infrastructură, iar capacitatea lor 

de a asigura un mediu controlat este 

limitată, de exemplu, în comparație cu 

cablul sau cu rețelele pe suport IP în 

circuit închis. 

către public, o transmisie inițială dintr-un 

alt stat membru a unor programe de 

televiziune sau radio, dacă această 

transmisie inițială este efectuată prin cablu 

sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, și 

este destinată recepționării de către public. 

Prin urmare, aceștia ar trebui să intre sub 

incidența prezentului regulament și să 

beneficieze de mecanismul care introduce 

gestiunea colectivă obligatorie a 

drepturilor. Serviciile de retransmisie 

bazate pe IP, oferite în rețele cu circuit 

închis sau prin internet deschis, ar trebui 

incluse în domeniul de aplicare al 

prezentului regulament și incluse în 

mecanismul care introduce gestiunea 

colectivă obligatorie a drepturilor, cu 

condiția ca acestea să ofere un mediu 

controlat comparabil cu rețelele cu circuit 

închis și să poată demonstra că serviciile 
lor sunt prestate unei categorii clar 

delimitate de abonați sau utilizatori 

înregistrați. Includerea acestor servicii 
este esențială pentru a permite, în 

conformitate cu așteptările 

consumatorului, portabilitatea acestor 

servicii în statul membru de reședință și în 

afara acestuia, prin intermediul 

mecanismului instituit prin Regulamentul 

nr. 2017/... al Parlamentului European și 

al Consiliului1a. 

 __________________ 

 1a Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind asigurarea portabilității 

transfrontaliere a serviciilor de conținut 

online în cadrul pieței interne, 

(2015/0284(COD)). 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Pentru a asigura securitate juridică 

pentru operatorii de servicii de retransmisie 

(13) Pentru a asigura securitate juridică 

pentru operatorii de servicii de retransmisie 
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prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe 

suport IP în circuit închis, rețea mobilă sau 

rețele similare și pentru a depăși 

disparitățile din legislația națională privind 

aceste servicii de retransmisie, ar trebui să 

se aplice norme similare cu cele care se 

aplică în cazul retransmisiei prin cablu, 

astfel cum este aceasta definită în Directiva 

93/83/CEE. Normele stabilite în directiva 

respectivă includ obligația exercitării 

dreptului de a acorda sau de a refuza 

acordarea unei autorizații către un operator 

de servicii de retransmisie, prin intermediul 

unui organism de gestiune colectivă. Acest 

lucru nu aduce atingere Directivei 

2014/26/UE18 și, în special, dispozițiilor 

sale privind drepturile titularilor de drepturi 

în ceea ce privește alegerea unui organism 

de gestiune colectivă. 

prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe 

suport IP în circuit închis, prin internet 

deschis, rețea mobilă sau rețele similare, 

dacă mediul este controlat și grupul de 

utilizatori definit, și pentru a depăși 

disparitățile din legislația națională privind 

aceste servicii de retransmisie, ar trebui să 

se aplice norme similare cu cele care se 

aplică în cazul retransmisiei prin cablu, 

astfel cum este aceasta definită în Directiva 

93/83/CEE. Normele stabilite în directiva 

respectivă includ obligația exercitării 

dreptului de a acorda sau de a refuza 

acordarea unei autorizații către un operator 

de servicii de retransmisie, prin intermediul 

unui organism de gestiune colectivă. Acest 

lucru nu aduce atingere Directivei 

2014/26/UE18 și, în special, dispozițiilor 

sale privind drepturile titularilor de drepturi 

în ceea ce privește alegerea unui organism 

de gestiune colectivă. 

__________________ __________________ 

18 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind gestiunea colectivă a 

drepturilor de autor și a drepturilor conexe 

și acordarea de licențe multiteritoriale 

pentru drepturile asupra operelor muzicale 

pentru utilizare online pe piața internă (JO 

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

18 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind gestiunea colectivă a 

drepturilor de autor și a drepturilor conexe 

și acordarea de licențe multiteritoriale 

pentru drepturile asupra operelor muzicale 

pentru utilizare online pe piața internă (JO 

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

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Distribuitorii, cum ar fi operatorii 

de cablu sau platforme, care primesc 

semnale de transmisie a programelor prin 

introducere directă pentru recepționarea 

de către public ar trebui să intre sub 

incidența dispozițiilor obligatorii privind 

organizațiile de gestiune colectivă din 

prezentul regulament, chiar și în cazul în 

care nu a avut loc comunicarea către 
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public înainte de transmisia semnalului 

de către distribuitor. Distribuitorii ar 

trebui, prin urmare, să obțină o 

autorizație din partea titularilor de 

drepturi în cauză pentru participarea lor 

la aceste acțiuni, cu condiția obligativității 

gestiunii colective. Noțiunea de 

„introducere directă” este un termen 

tehnic pentru situația particulară în care 

operatorii de cablul sau alți operatori de 

platforme recepționează semnalul radio 

direct de la sediul organismului de 

radiodifuziune sau printr-o rețea privată 

închisă, astfel încât semnalul de 

radiodifuziune nu este transmis în 

vederea recepționării de către public 

înainte de a fi transmis de către 

operatorul care recepționează semnalul. 

În această situație, care are loc de obicei 

în interiorul unui stat membru, există 

numai o singură comunicarea către 

public a semnalului de transmisie a 

programului. Această clarificare este 

importantă pentru a evita creșterea 

complexității interpretării noțiunii de 

comunicare către public, care are 

consecințe și dincolo de aspectul 

retransmiterii. 

 

Amendamentul   11 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Aplicarea dreptului de autor și a 

drepturilor conexe este, în unele cazuri, 

divizată în numeroase drepturi naționale 

definite la nivel teritorial, având titulari 

de drepturi diferiți și fiind exercitate, în 

unele cazuri, de către o entitate diferită. 

Prin urmare, este nevoie de o bază de date 

întreținută de către organismele de 

gestiune colectivă pentru a facilita 

identificarea titularilor de drepturi și 

capacitatea organismelor de 

radiodifuziune și a operatorilor de servicii 
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de retransmisie de a încheia acorduri de 

licență. 

 

Amendamentul   12 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pentru a preveni eludarea aplicării 

principiului țării de origine prin 

prelungirea duratei acordurilor existente 

privind exercitarea drepturilor de autor și 

a drepturilor conexe relevante pentru 

furnizarea unui serviciu online auxiliar, 

precum și pentru accesarea sau utilizarea 

unui astfel de serviciu, este necesar ca 

principiul țării de origine să se aplice și la 

acordurile existente, dar după trecerea 

unei perioade de tranziție. 

eliminat 

 

Amendamentul   13 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Prezentul regulament respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. Deși 

gestiunea colectivă obligatorie, în măsura 

în care este impusă pentru exercitarea 

dreptului de comunicare către public în 

ceea ce privește serviciile de retransmisie, 

poate interfera cu exercitarea drepturilor 

titularilor de drepturi, este necesar să se 

introducă o astfel de condiție orientată 

către servicii specifice, pentru a permite, 

prin facilitarea obținerii acestor drepturi, o 

difuzare transfrontalieră pe scară mai largă 

a programelor de televiziune și radio. 

(16) Prezentul regulament respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. Deși 

gestiunea colectivă obligatorie, în măsura 

în care este impusă pentru exercitarea 

dreptului de comunicare către public în 

ceea ce privește serviciile de retransmisie, 

poate interfera cu exercitarea drepturilor 

titularilor de drepturi, este necesar să se 

introducă o astfel de condiție orientată 

către servicii specifice, pentru a permite, 

prin facilitarea obținerii acestor drepturi, o 

difuzare transfrontalieră pe scară mai largă 

a programelor de televiziune și radio. 

Prezentul regulament nu ar trebui să 

aducă atingere niciunuia dintre 

acordurile existente sau viitoare dintre 
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statele membre cu privire la modalitățile 

de gestionare a drepturilor, cum ar fi 

licențele colective extinse, prezumțiile 

legale de reprezentare sau de transfer, 

gestionarea colectivă sau înțelegerile 

similare, sau o combinație între acestea. 

 

Amendamentul   14 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Ar trebui efectuată o reexaminare a 

regulamentului după o perioadă de timp de 

la intrarea în vigoare a acestuia, pentru a 

evalua, printre altele, măsura în care a 

crescut furnizarea transfrontalieră de 

servicii online auxiliare în beneficiul 

consumatorilor europeni și, prin urmare, în 

beneficiul diversității culturale a Uniunii. 

(18) În conformitate cu principiile unei 

mai bune reglementări, ar trebui efectuată 

o reexaminare a regulamentului după o 

perioadă de la intrarea în vigoare a 

acestuia, pentru a evalua impactul 

regulamentului și, în primul rând, măsura 

în care a crescut furnizarea transfrontalieră 

de servicii online auxiliare în beneficiul 

consumatorilor europeni și, prin urmare, în 

beneficiul diversității culturale a Uniunii. 

Această reexaminare ar trebui 

coordonată, acolo unde este cazul, cu 

dispozițiile care vizează îmbunătățirea 

accesibilității transfrontaliere a 

conținuturilor pe platformele de video la 

cerere, care sunt incluse la articolul 10 

din Directiva 2017/... a Parlamentului 

European și a Consiliului1a, sub forma 

unui mecanism de soluționare a litigiilor. 

În cazul în care acest mecanism nu 

conduce la o creștere semnificativă a 

disponibilității transfrontaliere a 

conținuturilor pe platformele de video la 

cerere, ar trebui luată în considerare 

includerea acestor servicii în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament. 

 _________________ 

 1a Propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului 

privind drepturile de autor pe piața unică 

digitală, COM(2016)0593. 
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Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „serviciu online auxiliar” înseamnă 

un serviciu online care constă în furnizarea 

către public, de către sau sub controlul și 

responsabilitatea unui organism de 

radiodifuziune, de programe de radio sau 

televiziune, simultan cu difuzarea lor de 

către organismul de radiodifuziune sau în 

cursul unei perioade definite de timp după 

această difuzare, precum și a oricărui 

material produs de către sau pentru 

organismul de radiodifuziune, care are un 

caracter auxiliar în raport cu această 

difuzare; 

(a) „serviciu online auxiliar” înseamnă 

un serviciu online care constă în furnizarea 

către public, de către sau sub controlul și 

responsabilitatea unui organism de 

radiodifuziune, de programe de radio sau 

televiziune, efectuată de un organism de 

radiodifuziune, inclusiv coproducțiile, fie 

cu cel mult o lună înainte, fie simultan cu 

difuzarea lor de către organismul de 

radiodifuziune, fie în timpul acesteia sau 

în cursul unei perioade definite de timp 

după această difuzare, precum și a oricărui 

material produs sau coprodus de către sau 

pentru organismul de radiodifuziune, care 

are un caracter auxiliar în raport cu această 

difuzare; 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) „retransmisie” înseamnă orice 

retransmisie simultană, nemodificată și 

integrală, alta decât retransmisia prin cablu 

definită în Directiva 93/83/CEE și alta 

decât retransmisia printr-un serviciu de 

acces la internet definit în Regulamentul 

(UE) 2015/2120 al Parlamentului 

European și al Consiliului1, al cărei scop 

este recepționarea de către public a unei 

transmisii inițiale din alt stat membru, prin 

cablu sau pe suport radio, inclusiv prin 

satelit, dar nu online, de programe de 

televiziune sau de radio destinate 

recepționării de către public, cu condiția ca 

o astfel de retransmisie să fie efectuată de o 

altă parte decât organismul de 

(b) „retransmisie” înseamnă orice 

retransmisie nemodificată și integrală, alta 

decât retransmisia prin cablu definită în 

Directiva 93/83/CEE, într-un mediu 

controlat, al cărei scop este recepționarea 

de către public a unei transmisii inițiale din 

alt stat membru, prin cablu sau pe suport 

radio, inclusiv prin satelit, de programe de 

televiziune sau de radio destinate 

recepționării de către public, cu condiția ca 

o astfel de retransmisie să fie efectuată de o 

altă parte decât organismul de 

radiodifuziune care a efectuat transmisia 

inițială sau sub controlul și 

responsabilitatea căruia a fost efectuată 

transmisia inițială. 
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radiodifuziune care a efectuat transmisia 

inițială sau sub controlul și 

responsabilitatea căruia a fost efectuată 

transmisia inițială. 

__________________  

1 Regulamentul (UE) 2015/2120 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor 

măsuri privind accesul la internetul 

deschis și de modificare a Directivei 

2002/22/CE privind serviciul universal și 

drepturile utilizatorilor cu privire la 

rețelele și serviciile electronice de 

comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 

531/2012 privind roamingul în rețelele 

publice de comunicații mobile în 

interiorul Uniunii, JO L 310, 26.11.2015, 

p. 1. 

 

 

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) „introducere directă” înseamnă un 

proces cu două sau mai multe etape, prin 

care organismele de radiodifuziune 

transmit semnalele purtătoare de 

programe printr-o conexiune privată 

punct-la-punct, astfel încât să nu poată fi 

recepționate de către publicul general în 

timpul transmisiei, către un distribuitor 

care oferă apoi aceste programe 

publicului fără modificări sau prescurtări, 

pentru vizualizare sau ascultare, prin 

cablu, sisteme de microunde, satelit, rețele 

digitale terestre sau rețele pe suport IP ori 

similare. 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 
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Articolul 2 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Se consideră că actele de 

comunicare către public și de punere la 

dispoziție, care au loc în cazul furnizării 

unui serviciu online auxiliar de către sau 

sub controlul și responsabilitatea unui 

organism de radiodifuziune, precum și 

actele de reproducere necesare pentru 

furnizarea, accesarea sau utilizarea 

serviciului online auxiliar au loc, din 

perspectiva exercitării drepturilor de autor 

și a drepturilor conexe relevante pentru 

aceste acte, numai în statul membru în care 

organismul de radiodifuziune își are sediul 

principal. 

(1) Fără a aduce atingere opțiunii de 

transfer al drepturilor exclusive, se 
consideră că actele de comunicare către 

public și de punere la dispoziția publicului, 

care au loc în cazul furnizării unui serviciu 

online auxiliar de către sau sub controlul și 

responsabilitatea unui organism de 

radiodifuziune, precum și actele de 

reproducere necesare pentru furnizarea, 

accesarea sau utilizarea serviciului online 

auxiliar au loc, din perspectiva exercitării 

drepturilor de autor și a drepturilor conexe 

relevante pentru aceste acte, numai în statul 

membru în care organismul de 

radiodifuziune își are sediul principal. 

Toate litigiile legate de astfel de drepturi 

de autor și drepturi conexe intră sub 

jurisdicția statului membru respectiv. 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Atunci când se stabilește suma de 

plată pentru drepturile supuse principiului 

țării de origine prevăzut la alineatul (1), 

părțile iau în considerare toate aspectele 

serviciului online auxiliar, cum ar fi 

caracteristicile serviciului online auxiliar, 

audiența și versiunea lingvistică. 

(2) Atunci când se stabilește suma 

corespunzătoare de plată pentru drepturile 

supuse principiului țării de origine prevăzut 

la alineatul (1), părțile iau în considerare 

toate aspectele serviciului online auxiliar, 

cum ar fi caracteristicile serviciului online 

auxiliar, audiența potențială în statul 

membru în care organismul de 

radiodifuziune își are sediul principal și 

în orice alt stat membru în cauză, precum 

și toate versiunile lingvistice și versiunile 

subtitrate. 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 
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Articolul 3 – alineatul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Alineatele 1-5 se aplică și în 

cazurile de introducere directă, definite la 

articolul 1 litera (ba). 

 

Amendamentul   21 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 5 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Organismele de gestiune colectivă 

păstrează o bază de date cu informații 

referitoare la aplicarea drepturilor de 

autor și a drepturilor conexe, inclusiv 

privind proprietarul unui drept, tipul de 

utilizare, teritoriul și perioada. 
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