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Amendamentul 1
Arlene McCarthy

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. ia act de faptul că industriile creative 
sunt un sector în dezvoltare care 
reprezintă 2,6% din PIB-ul UE (2003) şi 
care oferă peste cinci milioane de locuri 
de muncă; 

Or. en

Amendamentul 2
Arlene McCarthy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte că, în cadrul societăţii 
informaţionale, protecţia dreptului de autor 
şi a drepturilor conexe reprezintă un 
element important pentru dezvoltarea vieţii 
economice a pieţei interne;

1. reaminteşte că, în cadrul societăţii 
informaţionale, protecţia dreptului de autor 
şi a drepturilor conexe reprezintă un 
element important pentru dezvoltarea vieţii 
economice a pieţei interne, care susţine 
cercul virtuos al stimulării activităţii, al 
creaţiei, investiţiilor şi diseminării 
rezultatelor către consumatorii europeni;

Or. en

Amendamentul 3
Janelly Fourtou

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reaminteşte obligaţia Comunităţii 
Europene şi a statelor membre de a 
respecta cadrul internaţional care 
reglementează dreptul de autor, şi anume 
articolul 9 alineatul (2) din Convenţia de 
la Berna şi articolul 13 din Acordul 
privind aspectele comerciale ale 
drepturilor de proprietate intelectuală, ai 
cărui termeni se regăsesc la articolul 5 
alineatul (5) din Directiva 2001/29/CE;

Or. fr

Amendamentul 4
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că dreptul de autor aplicabil 
în mediul digital necesită o reglementare 
flexibilă, multidimensională, capabilă să 
se adapteze la dezvoltarea extrem de 
rapidă a tehnologiilor digitale, fără a 
pune în pericol securitatea juridică;

Or. hu

Amendamentul 5
Janelly Fourtou

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că este important ca 
oricărei persoane să i se permită accesul 
la conţinutul protejat, cu respectarea 
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strictă a dreptului de autor;

Or. fr

Amendamentul 6
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. constată că măsurile adoptate pe plan 
tehnologic nu trebuie să restricţioneze în 
mod excesiv sau nejustificat drepturile 
persoanelor care consumă în mod legal 
produse protejate de dreptul de autor;

Or. hu

Amendamentul 7
Janelly Fourtou

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. recunoaşte faptul că o diseminare pe 
scară largă a informaţiilor contribuie la 
deschidere şi la coeziune socială, dar 
subliniază că un nivel ridicat de protecţie 
a dreptului de autor este esenţial pentru 
creaţia de tip intelectual şi că, în acest 
sens, trebuie găsit un echilibru pentru a 
asigura păstrarea şi dezvoltarea 
creativităţii în interesul tuturor;

Or. fr
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Amendamentul 8
Janelly Fourtou

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază că un cadru european de 
reglementare a dreptului de autor, care să 
asigure un înalt nivel de protecţie, 
constituie condiţia necesară pentru 
inovare şi investiţii continue ale editorilor 
în noi produse şi servicii electronice care 
aduc o contribuţie esenţială la eforturile 
Uniunii Europene de a deveni actorul 
principal în economia cunoaşterii la nivel 
mondial;

Or. fr

Amendamentul 9
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că excepţiile şi limitările în 
aplicarea dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe sunt prevăzute în 
modul cel mai eficient la nivel naţional, 
întrucât acest lucru face posibilă găsirea 
soluţiilor celor mai flexibile în contextul 
unei societăţi informaţionale care 
evoluează rapid;

Or. en
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Amendamentul 10
Janelly Fourtou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că acest prim raport referitor la 
aplicarea articolelor 5, 6 şi 8 ale Directivei 
2001/29/CE nu permite o evaluare 
pertinentă, dată fiind transpunerea târzie de 
către statele membre;

2. constată că acest prim raport referitor la 
aplicarea articolelor 5, 6 şi 8 ale Directivei 
2001/29/CE nu permite o evaluare 
pertinentă, dată fiind transpunerea târzie de 
către statele membre şi consideră că 
adoptarea Cărţii verzi privind drepturile 
de autor în economia cunoaşterii 
(COM(2008)0466) este prematură, 
recunoscând, în acelaşi timp, rolul activ 
pe care Comisia trebuie să îl joace în 
acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 11
Arlene McCarthy

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că acest prim raport referitor la 
aplicarea articolelor 5, 6 şi 8 ale Directivei 
2001/29/CE nu permite o evaluare 
pertinentă, dată fiind transpunerea târzie de 
către statele membre;

2. constată că acest prim raport referitor la 
aplicarea articolelor 5, 6 şi 8 ale Directivei 
2001/29/CE nu permite o evaluare 
pertinentă, dată fiind transpunerea târzie de 
către statele membre şi solicită, prin 
urmare, Comisiei, să îşi concentreze 
eforturile asupra punerii în aplicare 
depline a Directivei 2001/29/CE sub toate 
aspectele sale şi să asigure un echilibru 
între garantarea unei remuneraţii pentru 
titularii dreptului de autor şi diseminarea 
în beneficiul consumatorilor europeni;

Or. en
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Amendamentul 12
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă faptul că, în raportul său, 
Comisia nu ia în considerare practica 
legislativă a ţărilor care au devenit 
membre ale Uniunii Europene după 
adoptarea directivei;

Or. hu

Amendamentul 13
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că Comisia ar trebui să se 
preocupe urgent de chestiunea aplicării 
articolelor 5, 6 şi 8 din Directiva 
2001/29/CE, în special în ceea ce priveşte 
drepturile utilizatorilor în societatea 
informaţională (inclusiv drepturile 
consumatorilor), informatizarea 
patrimoniului cultural din biblioteci şi 
trecerea la televiziunea digitală; în 
această perspectivă, invită Comisia să 
extindă aplicarea articolului 5 alineatul 
(3) litera (o) la o utilizare justificată a 
sistemului digital constând, de exemplu, 
în menţinerea recepţiei emisiilor radio sau 
de televiziune pe o antenă colectivă (în 
special în cazul caselor de locuit 
cooperatiste) în conformitate cu excepţiile 
prevăzute la articolul 5 alineatul (3) litera 
(o), chiar şi după trecerea la televiziunea 
digitală;

Or. cs
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Amendamentul 14
Arlene McCarthy

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. sprijină un sistem bazat pe arbitraj, 
mediere sau auto-reglementare ce implică
diferiţii actori din sfera lumii digitale;

5. ia act de faptul că Directiva 
2001/29/CE prevede posibilitatea 
recurgerii la căi de atac legale pentru 
asigurarea respectării drepturilor şi 
sprijină dezvoltarea şi utilizarea în 
continuare a alternativelor care includ 
sisteme de arbitraj, mediere sau auto-
reglementare ce implică diferiţii actori din 
sfera lumii digitale;

Or. en
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