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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 regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în 

cadrul pieței interne 

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2015)0627), 

– 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 (C8-0392/2015), 

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

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 20161, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 aprilie 2016,2 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru piața 

internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru cultură și educație și Comisiei 

pentru industrie, cercetare și energie (A8-0000/2016), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. 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; 

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Deoarece piața internă cuprinde un (1) Accesul consumatorilor la 

                                                 
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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spațiu fără frontiere interne, care se 

bazează, printre altele, pe libera circulație a 

serviciilor și a persoanelor, este necesar să 

se asigure utilizarea de către consumatori a 

serviciilor de conținut online care oferă 

acces la conținuturi cum ar fi muzica, 

jocurile, filmele sau evenimentele sportive 

nu numai în statul membru de reședință, ci 

și atunci când consumatorii sunt temporar 

prezenți în alte state membre ale Uniunii. 

Prin urmare, ar trebui să fie eliminate 

obstacolele care împiedică accesul la astfel 

de servicii de conținut online în sistem 

transfrontalier și utilizarea acestora. 

portabilitatea transfrontalieră a serviciilor 

de conținut online dobândite anterior în 

mod legal în statul membru de reședință 

este de o importanță crucială pentru buna 

funcționare a pieței interne. Deoarece 
piața internă cuprinde un spațiu fără 

frontiere interne, care se bazează, printre 

altele, pe libera circulație a serviciilor și a 

persoanelor, este necesar să se asigure 

utilizarea de către consumatori a serviciilor 

de conținut online care oferă acces la 

conținuturi cum ar fi muzica, jocurile, 

filmele sau evenimentele sportive nu numai 

în statul membru de reședință, ci și atunci 

când consumatorii sunt temporar prezenți 

în alte state membre ale Uniunii de 

exemplu, în cursul unor deplasări de 

agrement, profesionale sau de studii. Prin 

urmare, ar trebui să fie eliminate 

obstacolele care împiedică accesul la astfel 

de servicii de conținut online în sistem 

transfrontalier și utilizarea acestora, în 

special în sectoarele în care portabilitatea 

conținuturilor este redusă. 

Or. fr 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Dezvoltarea tehnologică, care a dus 

la o proliferare a dispozitivelor portabile 

precum tabletele și telefoanele inteligente, 

facilitează din ce în ce mai mult utilizarea 

serviciilor de conținut online, oferind acces 

la acestea indiferent de localizarea 

consumatorilor. Crește tot mai rapid 

dorința consumatorilor de a avea acces la 

conținut și servicii online inovatoare, nu 

doar în țara lor de origine, ci și atunci 

când sunt temporar prezenți în alt stat 

membru al Uniunii. 

(2) Dezvoltarea tehnologică, care a dus 

la o proliferare a dispozitivelor portabile 

precum tabletele și telefoanele inteligente, 

facilitează din ce în ce mai mult utilizarea 

serviciilor de conținut online, oferind acces 

la acestea indiferent de localizarea 

consumatorilor. Crește tot mai rapid 

dorința consumatorilor de a avea acces la 

conținut și servicii online inovatoare. Este 

necesar ca această nouă formă de consum 

să fie însoțită de măsuri care să faciliteze 

accesul la serviciile de conținut online 

către abonații prezenți temporar în alt stat 
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membru al Uniunii. Conceptul de 

„prezență temporară” ar trebui să fie 

proporțional cu obiectivul prezentului 

regulament, și anume să se ofere 

portabilitate transfrontalieră a serviciilor 

de conținut online abonaților aflați 

temporar în alt stat membru și care se 

întorc periodic în statul lor membru de 

reședință. 

Or. fr 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Consumatorii încheie din ce în ce 

mai mult contracte cu prestatorii de servicii 

pentru prestarea de servicii de conținut 

online. Cu toate acestea, consumatorii care 

sunt prezenți temporar în alt stat membru al 

Uniunii nu pot adesea accesa și utiliza 

serviciile de conținut online la care au 

dobândit dreptul de utilizare în țara lor de 

origine. 

(3) Consumatorii încheie din ce în ce 

mai mult contracte cu prestatorii de servicii 

pentru prestarea de servicii de conținut 

online. Cu toate acestea, consumatorii care 

sunt prezenți temporar în alt stat membru al 

Uniunii nu pot adesea accesa și utiliza 

serviciile de conținut online la care au 

dobândit dreptul de utilizare în statul 

membru în care își au reședința. 

Or. fr 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Există o serie de bariere care 

împiedică prestarea acestor servicii către 

consumatorii aflați temporar în alt stat 

membru. Anumite servicii online includ 

tipuri de conținut cum ar fi muzica, jocurile 

sau filmele care sunt protejate prin drepturi 

de autor și/sau drepturi conexe conform 

(4) Există o serie de bariere care 

împiedică prestarea acestor servicii către 

consumatorii aflați temporar în alt stat 

membru. Anumite servicii online includ 

tipuri de conținut cum ar fi muzica, jocurile 

sau filmele care sunt protejate prin drepturi 

de autor și/sau drepturi conexe conform 
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dreptului Uniunii. Obstacolele în calea 

portabilității transfrontaliere a serviciilor 

de conținut online sunt în mod special 

generate de faptul că drepturile de 

transmitere a tipurilor de conținut 

protejate de drepturi de autor și/sau 

drepturi conexe, cum ar fi operele 

audiovizuale, sunt adesea acordate prin 

licențe teritoriale, precum și de faptul că 

prestatorii de servicii online pot alege să 

deservească numai anumite piețe. 

dreptului Uniunii. În prezent, problemele 

legate de portabilitatea transfrontalieră a 

serviciilor de conținut online diferă de la 

un sector la altul: în timp ce sectorul 

muzical a început să rezolve aceste 

probleme prin acordarea de licențe 

multiteritoriale sau paneuropene în urma 

aplicării Directivei 2014/26/UE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a, sectorul audiovizual, în care 

modelul de licențele teritoriale exclusive 

este predominantă, se confruntă cu 

dificultăți de adaptare la logica de 

portabilitate a datelor. Prezentul 

regulament ar trebui să permită 

rezolvarea tuturor dificultăților de 

adaptare la portabilitate în toate 

sectoarele vizate, fără a aduce atingere 

nivelului ridicat de protecție garantat de 

dreptul de autor și a drepturilor conexe în 

cadrul Uniunii. 

 __________________ 

 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). 

Or. fr 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Același lucru este valabil și pentru 

alte tipuri de conținut, precum 

evenimentele sportive, care nu sunt 

protejate prin drepturi de autor și/sau 

drepturi conexe în temeiul dreptului 

(5) Același lucru este valabil și pentru 

alte tipuri de conținut, precum 

evenimentele sportive, care nu sunt 

protejate prin drepturi de autor și/sau 

drepturi conexe în temeiul dreptului 
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Uniunii, dar care pot fi protejate prin 

drepturi de autor, drepturi conexe sau pe 

baza unei legislații specifice, adoptată în 

temeiul legislației naționale, și care sunt, 

de asemenea, deseori licențiate de către 

organizatorii de astfel de evenimente sau 

oferite de către prestatorii de servicii online 

pe criterii teritoriale. Transmisia unui astfel 

de conținut de către organismele de 

radiodifuziune și televiziune ar fi protejată 

prin drepturile conexe care au fost 

armonizate la nivelul Uniunii. În plus, 

transmisiile unui astfel de conținut includ 

adeseori elemente protejate prin drepturi de 

autor, precum muzică, secvențele de 

deschidere sau închidere sau elemente 

grafice. Pe lângă aceasta, în scopul 

realizării de reportaje scurte de știri, 

anumite aspecte ale acestor transmisii 

legate de evenimente de importanță majoră 

pentru societate sau evenimente de mare 

interes pentru public au fost armonizate 

prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului22. În cele din 

urmă, serviciile mass-media audiovizuale, 

în sensul Directivei 2010/13/UE, includ 

serviciile care asigură accesul la conținut, 

cum ar fi evenimentele sportive, știri și 

evenimente de actualitate. 

Uniunii, dar care pot fi protejate prin 

drepturi de autor, drepturi conexe sau pe 

baza unei legislații specifice, adoptată în 

temeiul legislației naționale, și care sunt, 

de asemenea, deseori licențiate de către 

organizatorii de astfel de evenimente sau 

oferite de către prestatorii de servicii online 

pe criterii teritoriale. Transmisia unui astfel 

de conținut de către organismele de 

radiodifuziune și televiziune ar fi protejată 

prin drepturile conexe care au fost 

armonizate la nivelul Uniunii. În plus, 

transmisiile unui astfel de conținut includ 

adeseori elemente protejate prin drepturi de 

autor, precum muzică, secvențele de 

deschidere sau închidere sau elemente 

grafice. Pe lângă aceasta, în scopul 

realizării de reportaje scurte de știri, 

anumite aspecte ale acestor transmisii 

legate de evenimente de importanță majoră 

pentru societate sau evenimente de mare 

interes pentru public au fost armonizate 

prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului22. În cele din 

urmă, serviciile mass-media audiovizuale, 

în sensul Directivei 2010/13/UE, includ 

serviciile care asigură accesul la conținut, 

cum ar fi evenimentele sportive, știri și 

evenimente de actualitate. Articolul 167 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene impune Uniunii să țină seama 

de aspectele culturale ale acțiunilor sale 

întreprinse în temeiul altor dispoziții ale 

tratatelor. Respectul pentru diversitatea 

culturală, în conformitate cu Convenția 

UNESCO din 20 octombrie 2005 privind 

protecția și promovarea diversității 

expresiilor culturale, ar trebui, de 

asemenea, să fie luat în considerare, în 

conformitate cu articolul 3 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană. 

__________________ __________________ 

22 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 

22 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de 



 

PE585.465v01-00 10/38 PR\1098581RO.doc 

RO 

servicii mass-media audiovizuale JO L 95, 

15.4.2010, p. 1. 

servicii mass-media audiovizuale (JO L 95, 

15.4.2010, p. 1). 

Or. fr 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prin urmare, din ce în ce mai 

frecvent, serviciile de conținut online sunt 

comercializate în cadrul unui pachet în care 

conținutul care nu este protejat prin 

drepturi de autor și/sau drepturi conexe nu 

este separabil de conținutul care este 

protejat prin drepturi de autor și/sau 

drepturi conexe, fără restrângerea 

semnificativă a valorii serviciului prestat 

consumatorilor. Acesta este mai ales cazul 

conținutului de calitate („premium”) 

precum evenimente sportive sau alte 

evenimente de interes semnificativ pentru 

consumatori. Pentru a le permite 

prestatorilor de servicii să le ofere 

consumatorilor acces complet la serviciile 

de conținut online, este indispensabil ca 

prezentul regulament să includă în 

domeniul său de aplicare și acest tip de 

conținut utilizat de serviciile de conținut 

online și, prin urmare, ca acesta să se 

aplice serviciilor mass-media audiovizuale 

în sensul Directivei 2010/13/UE, precum și 

integralității transmisiunilor efectuate de 

organismele de radiodifuziune și 

televiziune. 

(6) Prin urmare, din ce în ce mai 

frecvent, serviciile de conținut online sunt 

comercializate în cadrul unui pachet în care 

conținutul care nu este protejat prin 

drepturi de autor și/sau drepturi conexe nu 

este separabil de conținutul care este 

protejat prin drepturi de autor și/sau 

drepturi conexe, fără restrângerea 

semnificativă a valorii serviciului prestat 

consumatorilor. Acesta este mai ales cazul 

conținutului de calitate („premium”) 

precum evenimente sportive sau alte 

evenimente de interes semnificativ pentru 

consumatori. Pentru a le permite 

prestatorilor de servicii să le ofere 

consumatorilor, atunci când aceștia din 

urmă sunt prezenți temporar în alt stat 

membru decât statul lor membru de 

reședință, acces complet la serviciile de 

conținut online, este indispensabil ca 

prezentul regulament să includă în 

domeniul său de aplicare și acest tip de 

conținut utilizat de serviciile de conținut 

online și, prin urmare, ca acesta să se 

aplice serviciilor mass-media audiovizuale 

în sensul Directivei 2010/13/UE, precum și 

integralității transmisiunilor efectuate de 

organismele de radiodifuziune și 

televiziune. 

Or. fr 
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Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Punerea în aplicare controlată, 

gestionată și proporțională a portabilității 

transfrontaliere, va oferi beneficiarilor un 

mijloc suplimentar de acces la serviciile 

de conținut online și un mijloc de 

combatere a utilizării ilegale a acestor 

servicii. 

Or. fr 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Drepturile de autor asupra operelor 

și a altor elemente protejate sunt 

armonizate, printre altele, de Directiva 

96/9/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului23, Directiva 2001/29/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului24, 

Directiva 2006/115/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului25 și Directiva 

2009/24 a Parlamentului European și a 

Consiliului26. 

(7) Drepturile de autor asupra operelor 

și a altor elemente protejate sunt 

armonizate, printre altele, de Directiva 

96/9/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului23, Directiva 2001/29/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului24, 

Directiva 2006/115/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului25, Directiva 

2009/24/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului26 și Directiva 2014/26/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului. 

__________________ __________________ 

23 Directiva 96/9/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 11 martie 

1996 privind protecția juridică a bazelor de 

date JO L 077, 27.03.1996, p. 20. 

23 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. 

24 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. 

24 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. 
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25 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. 

25 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. 

26 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind protecția juridică a 

programelor pentru calculator JO L 111, 

5.5.2009, p. 16. 

26 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind protecția juridică a 

programelor pentru calculator JO L 111, 

5.5.2009, p. 16. 

Or. fr 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Dobândirea unei licențe pentru 

drepturile relevante nu este întotdeauna 

posibilă, mai ales atunci când drepturile 

asupra conținutului sunt acordate pe bază 

de licență exclusivă. Pentru a garanta 

exclusivitatea teritorială, prestatorii de 

servicii online se angajează adesea, în 

cadrul contractelor de licență cu titularii 

drepturilor, inclusiv cu organismele de 

radiodifuziune și televiziune sau 

organizatorii de evenimente, să prevină 

accesul la serviciu și utilizarea acestuia de 

către abonații lor în afara teritoriului pentru 

care prestatorul de servicii deține licență. 

Aceste restricții contractuale impuse 

prestatorilor de servicii fac necesară 

luarea de către aceștia a unor măsuri 

precum interzicerea accesului la serviciile 

lor de la adrese IP situate în afara 

teritoriului în cauză. Prin urmare, unul 

dintre obstacolele în calea portabilității 

transfrontaliere de servicii de conținut 

online se regăsește în contractele 

încheiate între prestatorii de servicii 

online și abonații acestora, care reflectă, 

la rândul lor, clauzele de limitare 

(10) Dobândirea unei licențe pentru 

drepturile relevante nu este întotdeauna 

posibilă, mai ales atunci când drepturile 

asupra conținutului sunt acordate pe bază 

de licență exclusivă. Pentru a garanta 

exclusivitatea teritorială, prestatorii de 

servicii online se angajează adesea, în 

cadrul contractelor de licență cu titularii 

drepturilor, inclusiv cu organismele de 

radiodifuziune și televiziune sau 

organizatorii de evenimente, să prevină 

accesul la serviciu și utilizarea acestuia de 

către abonații lor în afara teritoriului pentru 

care prestatorul de servicii deține licență. 

Respectând în același timp principiul 

teritorialității, esențial pentru buna 

dezvoltare și pentru finanțarea durabilă a 

sectorului audiovizual și cinematografic 

european, prezentul regulament ar trebui 

să satisfacă cererea de acces în 

„portabilitate” a serviciilor de conținut 

online către orice abonat aflat temporar în 

alt stat membru decât statul membru de 

reședință. 
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teritorială incluse în contractele încheiate 

între respectivii prestatori de servicii și 

titularii de drepturi. 

Or. fr 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În plus, Curtea a hotărât în cauzele 

conexate C-403/08 și C-429/08, Football 

Association Premier League și alții, 

EU:C:2011:631, că anumite restricții în 

ceea ce privește prestarea de servicii nu pot 

fi justificate în raport cu obiectivul de 

protecție a drepturilor de proprietate 

intelectuală. 

(11) În plus, Curtea de Justiție a 

considerat, într-o hotărâre pronunțată la 

4 octombrie 2011 în contextul 

radiodifuzării prin satelit a evenimentelor 

sportive difuzate în direct prin 

radiodifuziune, că anumite restricții în 

ceea ce privește prestarea de servicii nu pot 

fi justificate în raport cu obiectivul de 

protecție a drepturilor de proprietate 

intelectuală, atunci când aceste 

restrângeri depășesc ceea ce este necesar 

în mod rezonabil pentru protecția 

specifică pentru aceste drepturi. 

 _________________ 

 1a Hotărârea Curții de Justiție din 4 

octombrie 2012, Football Association 

Premier League și alții, C-403/08 și C-

429/08, ECLI:EU:C:2011 :631. 

Or. fr 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Prin urmare, obiectivul urmărit de 

prezentul regulament constă în adaptarea 

cadrului juridic, astfel încât să se asigure 

(12) Prin urmare, obiectivul urmărit de 

prezentul regulament constă în adaptarea 

cadrului juridic pentru dreptul de autor și 



 

PE585.465v01-00 14/38 PR\1098581RO.doc 

RO 

faptul că acordarea de licențe de drepturi 

nu mai face să apară bariere în calea 

portabilității transfrontaliere a serviciilor 
de conținut online în cadrul Uniunii și că 

portabilitatea transfrontalieră poate fi 

asigurată. 

drepturile conexe, pentru a obține o 

abordare comună pentru prestarea de 

servicii de conținut online către abonații 

aflați temporar în alt stat membru decât 

statul membru de reședință. Portabilitatea 

transfrontalieră ar trebui să se distingă în 

mod clar de conceptul de acces 

transfrontalier, care nu intră în domeniul 

de aplicare al prezentului regulament. 

Or. fr 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Prezentul regulament ar trebui să se 

aplice serviciilor de conținut online care 

sunt prestate contra plății unei sume de 

bani. Prestatorii acestui tip de servicii sunt 

în măsură să verifice statul membru de 

reședință al abonaților. Dreptul de a utiliza 

un serviciu de conținut online ar trebui să 

fie considerat ca fiind dobândit în schimbul 

plății unei sume de bani indiferent dacă 

plata respectivă este efectuată direct către 

prestatorul de servicii de conținut online 

sau către o altă parte, precum un prestator 

care oferă un pachet care combină un 

serviciu de telecomunicații și un serviciu 

de conținut online operat de un alt 

prestator. 

(16) Prezentul regulament ar trebui să se 

aplice serviciilor de conținut online care 

sunt prestate contra plății unei sume de 

bani. Prestatorii acestui tip de servicii sunt 

în măsură să verifice statul membru de 

reședință al abonaților. Dreptul de a utiliza 

un serviciu de conținut online ar trebui să 

fie considerat ca fiind dobândit în schimbul 

plății unei sume de bani indiferent dacă 

plata respectivă este efectuată direct către 

prestatorul de servicii de conținut online 

sau către o altă parte, precum un prestator 

care oferă un pachet care combină un 

serviciu de telecomunicații și un serviciu 

de conținut online operat de un alt 

prestator. Plata unei taxe obligatorii 

pentru serviciile publice de radiodifuziune 

nu poate conduce la asimilarea acestora 

la serviciile de conținut online prestate în 

schimbul plății unei sume de bani . 

Or. fr 
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Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Serviciile de conținut online 

prestate fără plata unei sume de bani 

sunt, de asemenea, incluse în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament în 

măsura în care prestatorii verifică statul 
membru de reședință al abonaților. 

Serviciile de conținut online care sunt 

prestate fără plata unei sume de bani și ai 

căror prestatori nu verifică statul membru 

de reședință al abonaților lor ar trebui să 

nu fie incluse în domeniul de aplicare al 

prezentului regulament, deoarece 

includerea lor ar implica o schimbare 

majoră în modul în care aceste servicii 

sunt prestate, precum și costuri 

disproporționate. În ceea ce privește 

verificarea statului membru de reședință 

al abonatului, ar trebui să se țină cont de 

informații precum plata unei taxe de 

licență pentru alte servicii prestate în 

statul membru de reședință, existența 

unui contract pentru conexiunea internet 

sau telefon, adresa IP sau alte mijloace de 

autentificare, dacă acestea permit 

prestatorului să aibă indicații suficiente 

cu privire la statul membru de reședință al 

abonaților săi. 

(17) În prezent, majoritatea 

furnizorilor de servicii de conținut online 

gratuite nu verifică statul membru de 

reședință al utilizatorilor lor cu un grad 

rezonabil de certitudine, deoarece 

mijloacele de verificare necesare nu 

corespund, în general, modurilor de 

livrare a serviciilor lor. Cu toate acestea, 

unii dintre acești furnizori introduc deja 

mijloace de verificare riguroase ale 

statului membru de reședință al 

utilizatorilor lor, sau sunt pe cale de a 

face acest lucru. Pentru a sprijini această 

tendință, în interesul consumatorilor și 

fără a aduce atingere furnizorilor ale 
căror resurse tehnice și financiare sunt 

limitate, serviciile de conținut online care 

sunt prestate cu titlu gratuit ar trebui să fie 

incluse în domeniul de aplicare al 

prezentului regulament, cu condiția ca 

furnizorii lor să respecte cerințele privind 

verificarea statului membru de reședință 

al abonaților în conformitate cu articolul 

3 din prezentul regulament. În cazul în 

care acești furnizori ar exercita această 

opțiune, aceștia ar trebui să respecte 

dispozițiile prezentului regulament 

aplicabile furnizorilor de servicii de 

conținut online prestate în schimbul 

achitării unei sume de bani. Furnizorii de 

servicii ar trebui, de asemenea, să fie în 

măsură să își rezerve dreptul de a 

prevedea moduri corespunzătoare de a 

informa utilizatorii, cât și titularii de 

drepturi, astfel încât să se asigure un nivel 

ridicat de protecție a titularilor de drepturi 

de proprietate intelectuală incluse în 

aceste servicii. 

Or. fr 
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Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru a asigura portabilitatea 

transfrontalieră a serviciilor de conținut 

online, este necesar să se impună ca 

prestatorii de servicii online să le permită 

abonaților lor să utilizeze serviciul în statul 

membru în care sunt prezenți temporar, 

oferindu-le acces la același conținut, pe 

aceeași gamă și număr de dispozitive, 

pentru același număr de utilizatori și cu 

aceleași funcționalități ca și cele oferite în 

statul membru de reședință. Această 

obligație este imperativă și, prin urmare, 

părțile nu o pot exclude, nu pot deroga de 

la aceasta și nu pot modifica efectele 

acesteia. Orice acțiune a unui prestator de 

servicii care ar împiedica accesul de către 

abonat la serviciu sau utilizarea acestuia în 

timp ce se află temporar într-un stat 

membru, de exemplu, restricții în ceea ce 

privește funcționalitățile sau calitatea 

prestării, ar fi echivalente cu o eludare a 

obligației de a permite portabilitatea 

transfrontalieră a serviciilor de conținut 

online și, prin urmare, ar fi contrară 

prezentului regulament. 

(18) Pentru a asigura portabilitatea 

transfrontalieră a serviciilor de conținut 

online, este necesar să se impună ca 

prestatorii de servicii online să le permită 

abonaților lor să utilizeze serviciul în statul 

membru în care sunt prezenți temporar, 

oferindu-le acces la același conținut, pe 

aceeași gamă și număr de dispozitive, 

pentru același număr de utilizatori și cu 

aceleași funcționalități ca și cele oferite în 

statul membru de reședință. Această 

obligație este imperativă și, prin urmare, 

părțile nu o pot exclude, nu pot deroga de 

la aceasta și nu pot modifica efectele 

acesteia. Orice acțiune a unui prestator de 

servicii care ar împiedica accesul de către 

abonat la serviciu sau utilizarea acestuia în 

timp ce se află temporar într-un stat 

membru, de exemplu, restricții în ceea ce 

privește funcționalitățile sau calitatea 

prestării, ar fi echivalente cu o eludare a 

obligației de a permite portabilitatea 

transfrontalieră a serviciilor de conținut 

online și, prin urmare, ar fi contrară 

prezentului regulament. Cu toate acestea, 

această dispoziție nu ar trebui să 

împiedice prestatorii de servicii de 

conținut online să continue activitățile 

desfășurate în scopuri de informare 

pentru a lupta împotriva accesului sau a 

utilizării serviciilor de conținut online 

neautorizate sau împotriva încălcărilor 

drepturilor de proprietate intelectuală a 

conținuturilor distribuite de aceste 

servicii.  

Or. fr 
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Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Obligația ca prestarea de servicii de 

conținut online către abonații aflați 

temporar în alte state membre decât statul 

lor membru de reședință să se efectueze la 

aceeași calitate ca în statul membru de 

reședință ar putea avea ca rezultat costuri 

ridicate pentru prestatorii de servicii și, 

astfel, în ultimă instanță, pentru abonați. 

Prin urmare, nu este adecvat ca prezentul 

regulament să impună obligația ca 

prestatorul unui serviciu de conținut online 

să ia măsuri pentru a asigura calitatea 

prestării acestui tip de servicii la o calitate 

superioară celei disponibile prin 

intermediul modului de acces online local 

ales de către un abonat în timp ce se află 

temporar în alt stat membru. În astfel de 

cazuri, prestatorul nu este răspunzător în 

cazul în care calitatea de livrare a 

serviciului este mai scăzută. Cu toate 

acestea, în cazul în care prestatorul își dă în 

mod expres acordul să garanteze anumite 

standarde de calitate pentru livrarea către 

abonați în timp ce aceștia se află temporar 

în alte state membre, prestatorul este 

obligat să respecte acest angajament. 

(19) Obligația ca prestarea de servicii de 

conținut online către abonații aflați 

temporar în alte state membre decât statul 

lor membru de reședință să se efectueze la 

aceeași calitate ca în statul membru de 

reședință ar putea avea ca rezultat costuri 

ridicate pentru prestatorii de servicii și, 

astfel, în ultimă instanță, pentru abonați. 

Prin urmare, nu este adecvat ca prezentul 

regulament să impună obligația ca 

prestatorul unui serviciu de conținut online 

prestat în schimbul achitării unei sume de 

bani să ia măsuri pentru a asigura calitatea 

prestării acestui tip de servicii la o calitate 

superioară celei disponibile prin 

intermediul modului de acces online local 

ales de către un abonat în timp ce se află 

temporar în alt stat membru. În astfel de 

cazuri, prestatorul nu este răspunzător în 

cazul în care calitatea de livrare a 

serviciului este mai scăzută. Cu toate 

acestea, în cazul în care prestatorul își dă în 

mod expres acordul să garanteze anumite 

standarde de calitate pentru livrarea către 

abonați în timp ce aceștia se află temporar 

în alte state membre, prestatorul este 

obligat să respecte acest angajament. 

Furnizorii de servicii de conținut online 

ar trebui să se asigure că abonații lor sunt 

informați în mod adecvat în ceea ce 

privește condițiile în care pot beneficia de 

servicii de conținut online în alte state 

membre decât statul membru de reședință, 

în special din cauza faptului că aceste 

condiții pot să fie diferite de cele 

aplicabile în statul membru de reședință.  

Or. fr 
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Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Pentru a se asigura că prestatorii de 

servicii de conținut online respectă 

obligația de asigurare a portabilității 

transfrontaliere a serviciilor lor fără să 

dobândească drepturile relevante în alt stat 

membru, este necesar să se prevadă că 

prestatorii de servicii care oferă în mod 

legal servicii de conținut online portabile în 

statul membru de reședință au întotdeauna 

dreptul să ofere aceste servicii respectivilor 

abonați și atunci când aceștia se află 

temporar într-un alt stat membru. Acest 

lucru ar trebui realizat prin stipularea 

faptului că prestarea, accesarea și utilizarea 

unor astfel de servicii de conținut online ar 

trebui considerate a fi efectuate în statul 

membru de reședință al abonatului. 

(20) Pentru a se asigura că prestatorii de 

servicii de conținut online prestate în 

schimbul plății unei sume de bani și 

prestatorii de servicii de conținut online 

gratuite care au optat să fie incluși în 

domeniul de aplicare al prezentului 

regulament respectă obligația de asigurare 

a portabilității transfrontaliere a serviciilor 

lor fără să dobândească drepturile relevante 

în alt stat membru, este necesar să se 

prevadă ca acești prestatori să aibă 

întotdeauna dreptul să ofere aceste servicii 

respectivilor abonați și atunci când aceștia 

se află temporar într-un alt stat membru. 

Acest lucru ar trebui realizat prin stipularea 

faptului că, în cadrul prezentului 

regulament, prestarea, accesarea și 

utilizarea unor astfel de servicii de conținut 

online ar trebui considerate a fi efectuate în 

statul membru de reședință al abonatului. 

Prezentul regulament și, îndeosebi, 

mecanismul juridic care stabilește locul 

de prestare, de acces și de utilizare a 

serviciilor de conținut online în statul 

membru de reședință al abonatului, nu ar 

trebui să împiedice prestatorul de servicii 

de conținut online să-i ofere abonatului 

aflat temporar într-un alt stat membru un 

serviciu de conținut online pe care 

prestatorul îl ofer în condiții legale în 

statul membru respectiv. Cu toate acestea, 

este important să se sublinieze faptul că 

acest mecanism juridic ar trebui să fie 

aplicabil numai în scopul unic de a 

promova portabilitatea serviciilor de 

conținut online. 

Or. fr 
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Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Prestatorii de servicii nu ar trebui să 

fie răspunzători pentru încălcarea unei 

prevederi contractuale care intră în 

contradicție cu obligația de a permite 

abonaților să utilizeze serviciul în statul 

membru în care sunt prezenți temporar. 

Prin urmare, clauzele din contracte 

destinate să interzică sau să limiteze 

portabilitatea transfrontalieră a serviciilor 

de conținut online ar trebui să fie 

neexecutorii. 

(22) Prestatorii de servicii de conținut 

online prestate contra cost nu ar trebui să 

fie răspunzători pentru încălcarea unei 

prevederi contractuale care intră în 

contradicție cu obligația de a permite 

abonaților să utilizeze serviciul în statul 

membru în care sunt prezenți temporar. 

Prin urmare, clauzele din contracte 

destinate să interzică sau să limiteze 

portabilitatea transfrontalieră a serviciilor 

de conținut online ar trebui să fie 

neexecutorii. Prestatorilor de servicii de 

conținut online și titularilor de drepturi 

nu ar trebui să li se permită să eludeze 

aplicarea prezentului regulament prin 

alegerea legislației unui stat nemembru ca 

lege aplicabilă contractelor încheiate ei. 

Același lucru ar trebui să se aplice în 

cazul contractelor încheiate între 

furnizorii de servicii și de conținut online 

și abonați. 

Or. fr 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a) Prezentul regulament definește 

mai multe noțiuni necesare pentru 

aplicarea sa, inclusiv cea a statului 

membru de reședință. Statul membru de 

reședință ar trebui stabilit ținând seama 

de obiectivele prezentului regulament și 

de necesitatea de a garanta aplicarea sa 

uniformă pe întreg teritoriul Uniunii 

Europene. În ceea ce privește dispozițiile 
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actuale și viitoare referitoare la serviciile 

de conținut online, decizia de a asigura 

portabilitatea către abonații aflați 

temporar în alt stat membru nu ar trebui 

să aibă drept rezultat dispoziții 

contractuale specifice.  

Or. fr 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Prestatorii de servicii ar trebui să se 

asigure că abonații lor sunt informați în 

mod adecvat în ceea ce privește condițiile 

în care pot beneficia de servicii de conținut 

online în alte state membre decât statul 

membru de reședință al abonaților. 

Regulamentul le permite titularilor de 

drepturi să impună ca prestatorul de 

servicii să utilizeze mijloace eficace 

pentru a verifica că serviciul de conținut 

online este oferit în conformitate cu 

prezentul regulament. Cu toate acestea, 

este necesar să se asigure că mijloacele 

necesare sunt rezonabile și nu depășesc 

ceea ce este necesar pentru atingerea 

acestui scop. Exemple de măsuri tehnice 

și organizatorice necesare pot include 

prelevarea de mostre de adrese IP, în 

locul monitorizării constante a locației, 

comunicarea de informații transparente 

către persoanele fizice cu privire la 

metodele folosite pentru verificare și la 

scopurile acesteia, precum și măsuri de 

securitate adecvate. Având în vedere că 

pentru verificare ceea ce contează nu este 

locația, ci statul membru din care 

abonatul accesează serviciul în cauză, 

datele de localizare exactă nu ar trebui să 

fie colectate și prelucrate în acest scop. În 

mod similar, în cazul în care 

autentificarea unui abonat este suficientă 

(23) Prestatorii de servicii ar trebui să se 

asigure că abonații lor sunt informați în 

mod adecvat în ceea ce privește condițiile 

în care pot beneficia de servicii de conținut 

online în alte state membre decât statul 

membru de reședință al abonaților. 

Prezentul regulament ar trebui să oblige 

prestatorii de servicii care oferă servicii de 

conținut online în schimbul plății unei 

sume de bani abonaților care sunt prezenți 

temporar în alt stat membru decât statul 

lor membru de reședință să facă uz de 

mijloace eficace pentru a verifica statul 

membru de reședință al abonaților lor. 

Furnizorii de servicii ar trebui să se 

bazeze pe o combinație de criterii solide, 

serioase și incontestabile. Mijloacele 

necesare ar trebui să fie rezonabile și să 

nu depășească ceea ce este necesar pentru 

verificarea statului membru de reședință 

al abonatului. 
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pentru prestarea serviciului oferit, 

identificarea abonatului nu ar trebui să 

fie obligatorie. 

Or. fr 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) În acest scop, prestatorii de servicii 

de conținut online ar trebui să se bazeze 

pe criteriile de verificare enumerate în 

prezentul regulament. Scopul acestei liste 

este de a oferi certitudine juridică în ceea 

ce privește criteriile de verificare care 

urmează să fie utilizate. Prin urmare, este 

necesar să se adapteze, în modul cel mai 

adecvat, criteriile de verificare a 

reședinței obișnuite dintr-un anumit stat 

membru serviciului de conținut online 

corespunzător. În cadrul prezentului 

regulament, abonatul nu își poate declara 

reședința obișnuită în mai mult de un stat 

membru. În cazul în care furnizorul de 

servicii de conținut online are îndoieli 

justificate cu privire la reședința obișnuită 

a abonatului, acesta ar trebui să fie 

autorizat să efectueze controale aleatorii 

sau să solicite abonatului să ofere, în mod 

voluntar, informații sau dovezi 

suplimentare. În cel de-al doilea caz, dacă 

abonatul ar refuza aceste solicitări, 

prestatorul de servicii de conținut online 

ar trebui să aibă dreptul să nu îi acorde 

acces la portabilitatea transfrontalieră. 

Or. fr 
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Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23b) Ar trebui să fie posibil ca criteriile 

de verificare să includă o verificare 

aleatorie a adresei IP, cu condiția ca acest 

lucru să nu presupună identificarea cu 

exactitate a poziției geografice a 

abonatului, ci să consiste într-o simplă 

raportare a ocurențelor de consultare a 

serviciilor de conținut online de către 

abonat în exteriorul statului membru de 

reședință. Un astfel de control ar trebui, 

în mod obligatoriu, să fie în conformitate 

cu Directiva 95/46/CE1a Parlamentul 

European și a Consiliului și Directiva 

2002/58/CE1b Parlamentul European și a 

Consiliului. 

 __________________ 

 1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 24 

octombrie 1995 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date (JO L 

281, 23.11.1995, p. 31). 

 1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 12 iulie 

2002 privind prelucrarea datelor 

personale și protejarea confidențialității 

în sectorul comunicațiilor publice 

(Directiva asupra confidențialității și 

comunicațiilor electronice) (JO L 201, 

31.7.2002, p. 37). 

Or. fr 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Prezentul regulament respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. În 

consecință, prezentul regulament ar trebui 

interpretat și aplicat în conformitate cu 

aceste drepturi și principii, în special 

dreptul la respectarea vieții private și de 

familie, dreptul la protecția datelor cu 

caracter personal, libertatea de expresie și 

libertatea de a desfășura o activitate 

comercială. Orice prelucrare a datelor cu 

caracter personal efectuată în temeiul 

prezentului regulament ar trebui să se 

realizeze cu respectarea drepturile 

fundamentale, inclusiv dreptul la 

respectarea vieții private și de familie și 

dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal, în conformitate cu articolele 7 și 

8 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, și trebuie să fie în 

conformitate cu Directivele 95/46/CE27 și 

2002/58/CE28. În particular, prestatorii de 

servicii trebuie să se asigure că orice 

prelucrare a datelor cu caracter personal în 

temeiul prezentului regulament este 

necesară și proporțională având în vedere 

obiectivul relevant. 

(24) Prezentul regulament respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. În 

consecință, prezentul regulament ar trebui 

interpretat și aplicat în conformitate cu 

aceste drepturi și principii, în special 

dreptul la respectarea vieții private și de 

familie, dreptul la protecția datelor cu 

caracter personal, libertatea de expresie și 

libertatea de a desfășura o activitate 

comercială și dreptul de proprietate, 

inclusiv dreptul la proprietatea 

intelectuală. Orice prelucrare a datelor cu 

caracter personal efectuată în temeiul 

prezentului regulament ar trebui să se 

realizeze cu respectarea drepturile 

fundamentale, inclusiv dreptul la 

respectarea vieții private și de familie și 

dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal, în conformitate cu articolele 7 și 

8 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, și trebuie să fie în 

conformitate cu Directivele 95/46/CE și 

2002/58/CE. În particular, prestatorii de 

servicii trebuie să se asigure că orice 

prelucrare a datelor cu caracter personal în 

temeiul prezentului regulament este 

necesară și proporțională având în vedere 

obiectivul relevant. Măsurile tehnice și 

organizatorice necesare ar putea include 

furnizarea de informații transparente 

abonaților cu privire la metodele folosite 

pentru verificare și obiectivul acesteia, 

precum și cu privire la măsurile de 

securitate necesare. 

__________________  

27 Directiva 95/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 24 

octombrie 1995 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date JO L 

281, 23.11.1995, p. 31. 

 

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului  



 

PE585.465v01-00 24/38 PR\1098581RO.doc 

RO 

European și a Consiliului din 12 iulie 

2002 privind prelucrarea datelor 

personale și protejarea confidențialității 

în sectorul comunicațiilor publice 

(Directiva asupra confidențialității și 

comunicațiilor electronice) (JO L 201, 

31.7.2002, p. 37), cu modificările aduse de 

Directivele 2006/24/CE și 2009/136/CE. 

Or. fr 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Contractele pe baza cărora se 

licențiază conținutul sunt încheiate de 

obicei pentru o perioadă relativ lungă de 

timp. În consecință, în scopul de a se 

asigura că toți consumatorii care își au 

reședința în Uniune pot beneficia de 

portabilitatea transfrontalieră a serviciilor 

de conținut online de pe poziții de egalitate 

din punctul de vedere al timpului și fără 

nicio întârziere nejustificată, prezentul 

regulament ar trebui să se aplice și în cazul 

contractelor încheiate și drepturilor 

dobândite înainte de data aplicării sale, în 

cazul în care acestea sunt relevante pentru 

portabilitatea transfrontalieră a unui 

serviciu de conținut online prestat după 

această dată. Acest lucru este necesar și 

pentru a asigura condiții de concurență 

echitabile pentru prestatorii de servicii care 

își desfășoară activitatea pe piața internă, 

prin faptul că li se permite prestatorilor 

care au încheiat contracte cu titularii de 

drepturi pentru o perioadă îndelungată de 

timp să le ofere abonaților portabilitatea 

transfrontalieră, independent de 

posibilitatea prestatorului de a renegocia 

astfel de contracte. În plus, această 

dispoziție ar trebui să asigure faptul că, 

atunci când iau măsurile necesare pentru 

(26) Contractele pe baza cărora se 

licențiază conținutul sunt încheiate de 

obicei pentru o perioadă relativ lungă de 

timp. În consecință, în scopul de a se 

asigura că toți consumatorii care își au 

reședința în Uniune pot beneficia de 

portabilitatea transfrontalieră a serviciilor 

de conținut online de pe poziții de egalitate 

din punctul de vedere al timpului și fără 

nicio întârziere nejustificată, prezentul 

regulament ar trebui să se aplice și în cazul 

contractelor încheiate și drepturilor 

dobândite înainte de data aplicării sale, în 

cazul în care acestea sunt relevante pentru 

portabilitatea transfrontalieră a unui 

serviciu de conținut online prestat după 

această dată. Acest lucru este necesar și 

pentru a asigura condiții de concurență 

echitabile pentru prestatorii de servicii care 

își desfășoară activitatea pe piața internă, 

prin faptul că li se permite prestatorilor 

care au încheiat contracte cu titularii de 

drepturi pentru o perioadă îndelungată de 

timp să le ofere abonaților portabilitatea 

transfrontalieră, independent de 

posibilitatea prestatorului de a renegocia 

astfel de contracte. În plus, această 

dispoziție ar trebui să asigure faptul că, 

atunci când iau măsurile necesare pentru 
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portabilitatea transfrontalieră a serviciilor 

lor, prestatorii de servicii vor fi în măsură 

să ofere această portabilitate pentru 

întregul lor conținut online. În fine, 

dispoziția ar trebui, de asemenea, să 

permită titularilor de drepturi să nu fie 

nevoiți să își renegocieze contractele 

existente de licențiere pentru a permite 

oferirea de către prestatori a portabilității 

transfrontaliere a serviciilor. 

portabilitatea transfrontalieră a serviciilor 

lor, prestatorii de servicii vor fi în măsură 

să ofere această portabilitate pentru 

întregul lor conținut online. În fine, 

dispoziția ar trebui, de asemenea, să 

permită titularilor de drepturi să nu fie 

nevoiți să își renegocieze contractele 

existente de licențiere pentru a permite 

oferirea de către prestatori a portabilității 

transfrontaliere a serviciilor. Modificarea 

condițiilor de utilizare a serviciilor de 

conținut online oferite în pachete care 

combină servicii de comunicații 

electronice și servicii de conținut online 

care rezultă în urma ajustării la criteriile 

din prezentul regulament nu ar trebui să 

conducă la dreptul abonaților de a rezilia 

contractul. 

Or. fr 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (29a) Uniunea face obiectul unor 

obligații care decurg din tratatele 

internaționale de protejare a drepturilor 

de autor și a drepturilor conexe, în special 

Convenția de la Berna pentru protecția 

operelor literare și artistice, semnată la 9 

septembrie 1886 și modificată ultima dată 

la 28 septembrie 1979, precum și Tratatul 

OMPI privind dreptul de autor (WCT) și 

Tratatul OMPI privind interpretările și 

execuțiile și fonogramele (WPPT) 

adoptate la Geneva la 20 decembrie 1996. 

Ficțiunea juridică, astfel cum este definită 

la articolul 4 din prezentul regulament, ar 

trebui să se aplice numai în cazul specific 

al portabilității. 

Or. fr 
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Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament introduce o abordare 

comună menită să garanteze că abonații la 

serviciile de conținut online din Uniune 

pot accesa și utiliza aceste servicii atunci 

când sunt prezenți temporar pe teritoriul 

unui stat membru. 

Prezentul regulament introduce o abordare 

comună în Uniune menită să garanteze că 

abonații la serviciile de conținut online din 

statul lor membru de reședință pot accesa 

și utiliza aceste servicii atunci când sunt 

prezenți temporar pe teritoriul unui alt stat 

membru, sub rezerva ca, în prealabil, să se 

autentifice și să se verifice cu eficiență 

statul membru de reședință . 

Or. fr 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) „statul membru de reședință” este 

statul membru în care abonatul își are 

reședința obișnuită; 

(c) „statul membru de reședință” este 

statul membru în care abonatul își are 

reședința obișnuită și reală și în care se 

întoarce periodic; 

Or. fr 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) „prezent temporar” înseamnă 

prezența unui abonat într-un alt stat 

membru decât statul membru de reședință; 

(d) „prezent temporar” înseamnă 

prezența tranzitorie a unui abonat într-un 

alt stat membru decât statul membru de 
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reședință; 

Or. fr 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – litera e – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) „serviciu de conținut online” 

înseamnă un serviciu, astfel cum este 

definit la articolele 56 și 57 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, pe 

care un prestator de servicii îl oferă online 

în mod legal în statul membru de reședință 

în mod portabil și care este un serviciu 

mass-media audiovizual în sensul 

Directivei 2010/13/UE sau un serviciu a 

cărui principală caracteristică este oferirea 

de acces la opere și alte obiecte protejate 

sau la transmisiuni realizate de organisme 

de radiodifuziune și televiziune, precum și 

oferirea posibilității utilizării acestora, într-

o manieră lineară sau la cerere,  

(e) „serviciu de conținut online” 

înseamnă un serviciu, astfel cum este 

definit la articolele 56 și 57 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, pe 

care un prestator de servicii îl oferă online 

în mod legal unui abonat în statul membru 

de reședință al acestuia în mod portabil și 

care este un serviciu mass-media 

audiovizual în sensul Directivei 

2010/13/UE sau un serviciu a cărui 

principală caracteristică este oferirea de 

acces la opere și alte obiecte protejate sau 

la transmisiuni realizate de organisme de 

radiodifuziune și televiziune, precum și 

oferirea posibilității utilizării acestora, într-

o manieră lineară sau la cerere, furnizat 

unui abonat conform dispozițiilor 

stabilite, 

care este prestat unui abonat conform 

unor termene convenite de comun acord, 

fie: 

 

Or. fr 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – litera e – paragraful 2 - punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) fără plata unei sume de bani, cu 

condiția ca statul membru de reședință al 

abonatului să fie verificat de către 

(2) fără achitarea unei sume de bani, 

cu condiția ca prestatorul să decidă să 

introducă un sistem de verificare a 
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prestator; statului membru de reședință al abonatului, 

în conformitate cu articolele 3a și 3b; 

Or. fr 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prestatorul unui serviciu de 

conținut online are obligația de a permite 

unui abonat care se află temporar într-un 

stat membru să acceseze și utilizeze 

serviciul de conținut online. 

1. Prestatorul unui serviciu de conținut 

online prestat în schimbul achitării unei 

sume de bani are obligația de a permite 

unui abonat care se află temporar într-un 

stat membru să acceseze și utilizeze 

serviciul de conținut online. 

Or. fr 

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 

Comisiei.) 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Prestatorul unui serviciu de 

conținut online informează abonatul în 

legătură cu calitatea livrării serviciului de 

conținut online prestat în conformitate cu 

alineatul (1). 

3. Prestatorul unui serviciu de conținut 

online informează abonatul în legătură cu 

posibilele variații ale calității serviciului 

de conținut online prestat în conformitate 

cu alineatul (1) pe site-ul său de internet. 

Or. fr 

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 

Comisiei.) 
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Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Prestatorul unui serviciu de 

conținut online nu poate limita 

portabilitatea serviciilor sale, astfel cum 

se prevede la articolul 3 alineatul (1), la 

anumite tehnologii sau sisteme specifice. 

Or. fr 

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 

Comisiei.) 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3b. Clauzele contractuale destinate să 

interzică sau să limiteze portabilitatea 

transfrontalieră a serviciilor de conținut 

online nu se aplică în cadrul prezentului 

regulament. 

Or. fr 

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 

Comisiei.) 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 3a 

 Portabilitatea transfrontalieră a 
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serviciilor de conținut online prestate fără 

achitarea unei sume de bani  

 1.  Prestatorul unui serviciu de 

conținut online prestat fără achitarea 

unei sume de bani poate alege să permită 

utilizatorilor săi, care se află temporar 

într-un stat membru altul decât statul 

membru de reședință, accesul la acest 

serviciu de conținut online și utilizarea 

acestuia, cu condiția de a respecta 

cerințele tehnice referitoare la verificarea 

statului membru de reședință al 

utilizatorilor, în conformitate cu 

dispozițiile articolului 3b. 

 2.  În cazul în care prestatorul unui 

serviciu de conținut online prestat fără 

achitarea unei sume de bani alege să 

furnizeze serviciul în conformitate cu 

punctul 1, acesta își informează 

utilizatorii și titularii de drepturi înainte 

de prestarea efectivă a serviciului. 

 3.  În cazul în care prestatorul unui 

serviciu de conținut online prestat fără 

achitarea unei sume de bani alege să 

ofere servicii de conținut online conform 

prevederilor de la alineatul (1), prezentul 

regulament este aplicabil. 

Or. fr 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 3b 

 Mijloace de verificare 

 1.  Prestatorii de servicii de conținut 

online prestate în schimbul achitării unei 

sume de bani și furnizorii de servicii de 

conținut online prestat fără achitarea 

unei sume de bani care au ales să ofere 

un serviciu în temeiul articolul 3a 
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utilizează mijloace eficace pentru a 

verifica statul membru de reședință al 

abonaților. Aceste mijloace sunt 

rezonabile și nu depășesc ceea ce este 

necesar pentru atingerea acestui obiectiv. 

 2.  Pentru a respecta obligația 

prevăzută la alineatul 1, furnizorul de 

servicii de conținut online se bazează pe o 

combinație de două criterii dintre 

următoarele criterii de verificare: 

 a)  o carte de identitate, o carte de 

identitate electronică sau orice alt 

document valabil care confirmă statul 

membru de reședință al abonatului; 

 b)  detaliile bancare, precum contul 

bancar, cardul de debit sau de credit al 

abonatului din statul său membru de 

reședință; 

 c)  locul instalării unui decodor sau a 

oricărui suport similar utilizat de abonat 

pentru a accesa serviciile de conținut 

online în cauză; 

 d)  un contract de internet sau de 

telefon sau orice tip de contract similar 

care leagă abonatul de un stat membru; 

 e)  plata de către abonat a unei taxe 

pentru alte servicii furnizate în statul 

membru în cauză, cum ar fi serviciile 

publice de radiodifuziune; 

 f)  verificarea periodică a adresei IP 

sau identificarea statului membru cu 

ajutorul altor mijloace de geolocalizare; 

 g)  dovada plății impozitelor locale, 

dacă această informație este publică; 

 h)  orice alte criterii de verificare cu 

același nivel de securitate ca și criteriile 

anterioare, care au făcut obiectul unui 

acord prealabil între furnizorul de servicii 

de conținut online și titularii de drepturi și 

nu pune sub semnul întrebării contractul 

în curs. 

 3.  Prestatorul de servicii de conținut 

online poate solicita abonatului să-i 

furnizeze voluntar informațiile necesare 
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pentru verificarea statului membru de 

reședință. În cazul în care abonatul 

decide să nu furnizeze informațiile 

solicitate de către prestatorul de servicii 

de conținut online în scopul de a verifica 

statul său membru de rezidență, acesta 

are dreptul de a nu furniza portabilitatea 

serviciilor sale de conținut online 

prevăzută la articolul 3 alineatul (1), atât 

timp cât nu poate verifica statul membru 

de reședință al abonatului prin 

intermediul criteriilor enumerate la 

articolul 3b alineatul (2). 

Or. fr 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se consideră că prestarea unui serviciu de 

conținut online către un abonat, precum și 

accesul la acest serviciu și utilizarea 

acestuia de către abonatul în cauză în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (1) au 

avut loc exclusiv în statul membru de 

reședință, inclusiv în sensul Directivei 

96/9/CE, al Directivei 2001/29/CE, al 

Directivei 2006/115/CE, al Directivei 

2009/24 și al Directivei 2010/13/UE. 

Se consideră că prestarea unui serviciu de 

conținut online către un abonat care se află 

temporar într-un stat membru altul decât 

statul membru de reședință, precum și 

accesul la acest serviciu și utilizarea sa de 

către abonatul respectiv, în conformitate cu 

articolul 3 alineatul (1), au avut loc 

exclusiv în statul membru de reședință 

numai în scopul punerii în aplicare a 

prezentului regulament. 

Or. fr 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Orice prevedere contractuală care 

contravine articolului 3 alineatul (1) și 

1. Toate prevederile contractuale, 

inclusiv cele încheiate între titularii de 
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articolului 4, inclusiv cele încheiate între 

titularii drepturilor de autor și ai 

drepturilor conexe, deținătorii oricăror 

alte drepturi relevante pentru utilizarea 

conținutului din serviciile de conținut 

online și prestatorii de servicii, precum și 

cele încheiate între prestatorii de servicii și 

utilizatori, , este neexecutorie. 

drepturi și orice deținător de drepturi în 

materie de servicii de conținut online și 

prestatorii de servicii de conținut online, 

precum și cele încheiate între furnizori și 

utilizatori care contravin articolului 3 

alineatul (1) și articolelor 3a și 4, sunt 

neexecutorii. 

Or. fr 

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 

Comisiei.) 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Fără a aduce atingere alineatului 

(1), titularii drepturilor de autor și ai 

drepturilor conexe sau deținătorii 

oricăror alte drepturi asupra conținutului 

serviciilor de conținut online pot solicita 

ca prestatorul de servicii să utilizeze 

mijloace eficace pentru a verifica dacă 

serviciul de conținut online este prestat în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (1), 

cu condiția ca mijloacele necesare să fie 

rezonabile și să nu depășească ceea ce 

este necesar pentru a-și atinge scopul. 

2. Prezentul regulament se aplică 

indiferent de legea aplicabilă contractelor 

încheiate între furnizorii de servicii de 

conținut online și titularii de drepturi de 

autor sau de drepturi conexe, sau 

deținătorii oricărui drept pertinente 

privind accesul sau utilizarea serviciilor 
de conținut online, sau de legea aplicabilă 

contractelor încheiate între prestatorii de 

servicii de conținut online și abonații 

acestora. 

Or. fr 

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 

Comisiei.) 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

efectuată în cadrul prezentului regulament, 

în special în scopul verificării prevăzute la 

articolul 5 alineatul (2), se va realiza în 

conformitate cu Directivele 95/46/CE și 

2002/58/CE. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

efectuată în cadrul prezentului regulament, 

în special în scopul verificării prevăzute la 

articolul 3b, se va realiza în conformitate 

cu Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE. 

Or. fr 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament se aplică, de 

asemenea, contractelor încheiate și 

drepturilor dobândite înainte de data 

aplicării sale în cazul în care acestea sunt 

relevante pentru prestarea unui serviciu de 

conținut online, accesul la acesta și 

utilizarea acestuia în conformitate cu 

articolul 3 după această dată. 

Prezentul regulament se aplică, de 

asemenea, contractelor încheiate și 

drepturilor dobândite înainte de data 

aplicării sale în cazul în care acestea sunt 

relevante pentru prestarea unui serviciu de 

conținut online, accesul la acesta și 

utilizarea acestuia în conformitate cu 

articolele 3 și 3a după această dată. 

Or. fr 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8)  Acesta se aplică începând cu [data: 

șase luni de la data publicării]. 

2.  Acesta se aplică începând cu … [12 

luni de la data publicării prezentului 

regulament]. 

Or. fr 

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 
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Comisiei.) 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Propunerea Comisiei urmărește să definească și să reglementeze portabilitatea, pentru a 

permite consumatorilor abonați la servicii de conținut online dobândite pe cale legală în statul 

lor membru de reședință obișnuită să continue să aibă acces la acestea chiar și atunci când 

locuiesc temporar într-un alt stat membru. 

 

Prezenta propunere prevede o obligație pentru prestatorii de servicii de conținut online de a 

asigura portabilitatea abonaților săi pe baza unei ficțiuni juridice. Datorită acestui principiu de 

ficțiune juridică, portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online nu afectează 

teritorialitatea și nu aduce atingere normelor privind drepturile de autor în alte state membre.  

 

Prezentul regulament trebuie să corespundă cu situația reală de pe piața serviciilor de conținut 

online și cu numărul de utilizatori potențiali ai acestor servicii, care ar reprezenta aproximativ 

5,7 % din consumatorii europeni1.  

 

Raportorul consideră că accesul consumatorilor la portabilitatea transfrontalieră a serviciilor 

de conținut online este în interesul bunei funcționări a pieței interne, fondată pe libera 

circulație a serviciilor și a persoanelor.  

 

Cu toate acestea, raportorul subliniază faptul că prezentul regulament are ca scop promovarea 

diversității culturale europene și, prin urmare, acesta nu poate în niciun caz să contravină 

principiului durabilității finanțării sectorului audiovizual și cinematografic european, 

întemeiat în principal pe teritorialitatea drepturilor. Pe această bază, prezentul regulament 

încurajează o distincție clară între portabilitate și accesul transfrontalier și nu ar trebui să fie 

considerat drept un pas către accesul transfrontalier.  

 

 

Domeniu de aplicare 

 

Raportorul insistă asupra faptului că este vorba de servicii de conținut online prestate în mod 

legal în statul membru de reședință. 

 

Este de acord cu opinia Comisiei potrivit căreia nu este necesar să se limiteze la un anumit 

număr de zile șederea abonatului într-un alt stat membru decât statul membru de reședință. 

Acesta consideră că regulamentul nu ar trebui să fie încărcat cu contingențe prea 

împovărătoare pentru consumator. Prezentul regulament trebuie să fie simplu de aplicat, în 

cazul în care se dorește să aducă beneficii unui număr cât mai mare de europeni care se 

deplasează pe durate mai lungi sau mai scurte în UE, de exemplu pentru recreere, afaceri, 

studii.  

 

În schimb, raportorul consideră că principala componentă a textului o constituie autentificarea 

prealabilă, eficientă și solidă a statului membru de reședință, atât pentru a evita eludarea 

regulamentului, cât și pentru a se asigura perpetuarea legăturii întreținute de abonat cu locul 

său de reședință.  

                                                 
1  Evaluarea impactului (SWD(2015)0270) propunerii Comisiei de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului  privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut  online în cadrul pieței 

interne (COM(2015)0627), p.17. 
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Este în favoarea excluderii prestatorilor de servicii de conținut online prestate fără achitarea 

unei sume de bani din domeniul de aplicare al regulamentului, deoarece consideră că, în 

prezent, majoritatea acestor furnizori nu verifică statul membru de reședință al utilizatorilor 

lor cu o certitudine absolută, astfel cum este necesar pentru a se conforma cerințelor acestui 

regulament.  

 

Cu toate acestea, consideră că trebuie să se ofere prestatorilor de servicii de conținut online 

prestate fără achitarea unei sume de bani posibilitatea de a se încadra în domeniul de aplicare 

al regulamentului, cu condiția ca aceștia să adopte toate măsurile necesare pentru a permite 

verificarea statului membru de reședință al utilizatorilor lor, în conformitate cu articolul 3.  

 

 

Definiții 

 

Proiectul de regulament se bazează pe două concepte cheie care ar trebui să fie definite: statul 

membru de reședință și prezența temporară.  

 

Definiția statului membru de reședință obișnuită constituie o dispoziție esențială. Prin stat 

membru de reședință raportorul înțelege statul membru în care abonatul își are reședința 

obișnuită și reală și în care se întoarce frecvent. 

 

Prezența temporară în afara țării de reședință face parte din ficțiunea juridică. Prin urmare, 

este vorba de o reședință de tranziție în afara statului său membru de reședință din motive 

personale, profesionale sau academice. 

 

 

Verificarea statului membru de reședință: 

 

Criteriile pentru verificarea statului membru de reședință al abonatului trebuie incluse într-o 

listă semi-deschisă.  

  

Acest compromis are două avantaje, deoarece permite asigurarea unei certitudini juridice 

suficiente pentru beneficiari fără a-i împiedica pe furnizori să aleagă criteriile de verificare 

cele mai adecvate pentru piața lor, cu condiția ca acestea să asigure același nivel de siguranță 

ca și criteriile incluse în listă. 

 

Acest lucru permite, de asemenea, ca lista inovațiile potențiale în materie de criterii de 

verificare să fie adaptată în viitor .  

 

În cele din urmă, raportorul consideră că, odată ce statul membru de reședință al abonatului a 

fost verificat în momentul subscrierii, furnizorul poate efectua o verificare aleatorie a adresei 

sale IP pentru a identifica recurențele utilizării serviciului său de conținut online într-un alt 

stat membru decât în statul membru de reședință. 
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Aplicarea Regulamentului de procedură 

 

Efectul retroactiv al regulamentului propus de Comisie, care vizează să se aplice contractelor 

încheiate înainte de data punerii în aplicare, pare să fie calea de urmat pentru raportor. 

 

Pe de altă parte, punerea în aplicare a unor măsuri de verificare și de control efectiv al 

mișcărilor de abonați care dau naștere la portabilitate ar dura mai mult de șase luni, același 

lucru fiind valabil și pentru alinierea contractelor semnate înainte de adoptarea 

regulamentului. Acesta este motivul pentru care raportorul recomandă o perioadă de 

douăsprezece luni pentru punerea în aplicare a regulamentului. 

 

 


