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Dreptul de autor pe piața unică digitală 

 

DATE DESPRE DOCUMENT                                                                            TELECOM 1 

1. Data adoptării de către Comisie:  14/09/2016. Responsabil: (Ansip Andrus, DG. Rețele 

de Comunicare, Conținut și Tehnologie)  

2. Denumire document: Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală 

3. Date de identificare: COM(2016) 593 / 2016/0280 (COD) 

4. Tipul documentului: legislativ 

5. Temei juridic: art. 114 TFUE (instituirea și funcționarea pieței interne), art. 294 TFUE 

6. Procedura: legislativă ordinară, cu consultarea obligatorie a Comitetului Economic și 

Social European 

7. Stadiul actual: în Parlamentul European comisia sesizată pentru raport: Comisia juridică 

(comisie asociată). Sesizate pentru aviz: Comisia pentru comerț internațional, Comisia pentru 

industrie, cercetare și energie, Comisia pentru piață internă și protecția consumatorilor (comisie 

asociată), Comisia pentru cultură și educație și Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne.   

8. Subsidiaritate: încheiată la 30.11.2016 

9. Evoluții: printre prioritățile președinției malteze a Consiliului UE se menționează și 

dosarele legislative emise în cadrul strategiei privind piața unică digitală. În acest sens, vor 

continua discuțiile referitoare la propunerea de regulament privind portabilitatea transfrontalieră 

a serviciilor de conținut online de pe piața internă, precum și acelea referitoare la reforma în 

domeniul drepturilor de autor. 

În cadrul Consiliului UE, discuțiile privind propunerea de directivă se poartă, în acest moment, 

la nivel grupului de lucru pentru proprietate intelectuală - drepturi de autor.   

 

1. Context  

În urma adoptării, la 9 decembrie 2015, a comunicării referitoare la modernizarea cadrului privind 

drepturile de autor și a propunerii de regulament în materia portabilității transfrontaliere a 

serviciilor de conținut online, la 14 septembrie 2016, Comisia Europeană a adoptat un al doilea 

pachet în domeniul dreptului de autor, parte semnificativă a strategiei privind piața unică digitală.  

Reforma propusă urmărește planul de acțiune din decembrie 2015 în vederea modernizării 

normelor UE în materia dreptului de autor, cu scopul de a le alinia la evoluțiile tehnologice și la 

comportamentul mereu în schimbare al utilizatorilor de conținut online.  

Pachetul constă într-o propunere de directivă (COM(2016) 593) privind dreptul de autor pe piața 

unică digitală; o propunere de regulament (COM(2016) 594) care facilitează exercitarea 

drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor 

de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio; o propunere de 

regulament privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format 

accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe 

în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a 

materialelor imprimate (COM(2016) 595) și o propunere de directivă privind anumite utilizări 

permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul 

persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor 

imprimate (COM(2016) 596). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A626%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=celex%3A52015PC0627
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=celex%3A52015PC0627
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016DC0592
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016DC0592
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490171597621&uri=CELEX:52016PC0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2016:594:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:0595:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2016:0596:FIN
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Noile măsuri legislative propuse de Comisie vizează: a) lărgirea accesului online la conținut în UE 

și atragerea de noi utilizatori, b) adaptarea anumitor excepții la mediul digital și transfrontalier și 

c) promovarea unei piețe performante și echitabile a drepturilor de autor. 

În privința dreptului de autor, Comisia a constatat că principiile și obiectivele stabilite rămân 

solide, dar insecuritatea juridică persistă, atât pentru titularii drepturilor, cât și pentru utilizatori.  

În unele domenii, actualul cadru al UE privind drepturile de autor ar trebui să fie adaptat și 

completat, pentru a evita fragmentarea pieței interne.  

În acest context, Comisia a identificat trei domenii de intervenție cu scopul de a moderniza cadrul 

de excepții și limitări de la și în cadrul regimului dreptului de autor: a) utilizările digitale și 

transfrontaliere în domeniul educației, b) extragerea textului și a datelor în domeniul cercetării 

științifice și c) conservarea patrimoniului cultural.  

Obiectivul este garantarea legalității anumitor tipuri de utilizări în aceste domenii, inclusiv 

transfrontalier.  

Evoluția tehnologiilor digitale a consolidat rolul internetului ca principala piață pentru distribuirea 

și accesarea conținutului protejat prin drepturi de autor. În acest nou cadru, titularii de drepturi 

întâlnesc dificultăți atunci când încearcă să acorde licențe pentru drepturile lor și să fie remunerați 

pentru distribuirea online a operelor lor. Ca atare, se impune instituirea unor garanții pentru ca 

autorii și titularii de drepturi să primească o parte echitabilă din valoarea generată de utilizarea 

operelor și a altor obiecte protejate.   

 

2. Prezentarea propunerii de directivă COM(2016)593 

Completând Directiva 2010/13/UE în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale și a 

propunerii de modificare a acesteia, prezenta propunere de directivă vizează armonizarea în 

continuare a legislației Uniunii aplicabile drepturilor de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței 

interne, ținând seama în special de utilizările digitale și transfrontaliere ale conținuturilor protejate. 

Totodată, aceasta stabilește reguli privind excepțiile și limitările, facilitarea licențelor și asigurarea 

bunei funcționări a pieței pentru exploatarea operelor și a altor obiecte protejate.  

 

Măsurile referitoare la adaptarea excepțiilor și limitărilor la mediul digital și transfrontalier: 

statele membre sunt obligate să asigure excepții obligatorii sau o limitare care să permită: 

 extragerea textului și a datelor în domeniul cercetării științifice; 

 utilizarea digitală a operelor și a altor obiecte protejate în scopul ilustrării didactice, astfel 

încât profesorii și elevii să beneficieze pe deplin de avantajele tehnologiilor digitale; și 

 copierea operelor de către instituțiile care le dețin permanent în colecțiile proprii, în scopul 

conservării patrimoniului cultural. 

 

Măsurile pentru îmbunătățirea practicilor de acordare a licențelor și pentru asigurarea unui 

acces mai larg la conținut: propunerea de directivă solicită statelor membre: 

 

 să instituie un mecanism pentru facilitarea contractelor de licență pentru operele care se 

află în afara circuitului comercial, garantând și efectele transfrontaliere; 

 să stabilească un dialog cu părțile interesate pe teme legate de promovarea importanței și 

disponibilității mecanismelor de acordare a licențelor și să asigure eficiența garanțiilor 

pentru titularii de drepturi; 

 să creeze un mecanism de negociere care să faciliteze negocierile cu privire la exploatarea 

online a operelor audiovizuale.  

 

Măsuri pentru realizarea unei piețe funcționale pentru dreptul de autor: propunerea de 

directivă stabilește: 

 

 un nou drept pentru editorii de presă menit să faciliteze acordarea de licențe online pentru 

publicațiile acestora, recuperarea investițiilor acestora și asigurarea respectării drepturilor 

acestora; drepturile acordate editorilor de presă potrivit acestei propuneri de directivă ar 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A287%3AFIN
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trebui să aibă același domeniu de aplicare ca și drepturile de reproducere și de punere la 

dispoziția publicului prevăzute în Directiva 2001/29/CE (privind armonizarea anumitor 

aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională), în măsura 

în care sunt vizate utilizările digitale; 

 posibilitatea tuturor editorilor de a primi o parte din compensația pentru prejudiciul cauzat 

de o excepție sau o limitare în utilizarea operelor; 

 măsuri pentru îmbunătățirea transparenței și echilibrarea relațiilor contractuale între autori 

și cei cărora le încredințează drepturile proprii; 

  obligația statelor membre de a pune în aplicare mecanisme de negociere și soluționare a 

litigiilor.  

 

3. Poziții ale statelor membre 

 Franța  

Adunarea Națională a adoptat la 4 decembrie 2016 o rezoluție europeană cu privire la întregul 

pachet al Comisiei Europene în materia dreptului de autor, susținând că excepțiile obligatorii 

introduse de propunerile legislative sunt adecvate și proporționale, în măsura în care sunt însoțite 

de mecanisme ce permit remunerarea titularilor de drepturi.  

Totodată, Adunarea Națională: 

 se opune periclitării principiului teritorialității în cadrul difuzării operelor de către canalele 

digitale, cum ar fi televiziunea prin rețele IP; 

 solicită reducerea diferențelor de remunerație între distribuitori și creatori în domeniul 

digital și propune ca distribuitorii să contribuie mai mult la finanțarea creației; 

 solicită, în cadrul excepției pentru cărțile digitale, să se țină seama de necesitatea garantării 

viabilității economice a editării, promovând în același timp lectura în format digital în 

biblioteci și la distanță, pe rețelele electronice închise; 

 solicită asigurarea unei cât mai bune informări a creatorilor cu privire la valoarea operelor 

lor, mai ales în faza de exploatare; 

 solicită ca lupta împotriva pirateriei și falsificării să rămână prioritară, fără ca soluțiile 

tehnologice să împiedice dezvoltarea platformelor europene; 

 solicită revizuirea statutului furnizorilor de servicii, reglementat de directiva privind comerțul 

electronic, în privința limitării exonerării de răspundere a acestora la conținutul informațiilor 

stocate. 

 Germania – Bundesrat 

 Bundesrat-ul sprijină intenția Comisiei de a reduce diferențele între regimurile naționale 

de protecție a dreptului de autor, însă subliniază că propunerile în materie nu ar trebui să 

afecteze diversitatea culturală a statelor membre și să asigure un echilibru corespunzător 

între interesele autorilor, exploatatori, utilizatori și instituțiile culturale.  

În plus, Bundesrat-ul susține facilitarea accesului transfrontalier la serviciile de conținut protejat 

prin drepturi de autor, precum și noile utilizări în domeniul cercetării, al educației și al 

patrimoniului cultural, pe baza stabilirii unor condiții clare. Stabilimentele din educație, cercetare 

și alte domenii culturale trebuie să dispună de un acces echitabil la operele digitale. În acest 

context, Bundesrat-ul solicită introducerea în art. 5 al propunerii de directivă a unor dispoziții care 

să permită registrelor digitale să culeagă și să stocheze documente accesibile publicului în mediul 

online.  

 Cehia  - Senat 

La 9 martie 2017, Senatul Cehiei a adoptat o rezoluție cu privire la întregul pachet în domeniul 

dreptului de autor pe piața unică digitală, susținând armonizarea excepțiilor obligatorii la dreptul 

de autor pentru instituțiile educaționale, de ocrotire a patrimoniului cultural și de cercetare.  

Cu toate acestea, Senatul Cehiei arată că trebuie clarificat domeniul de aplicare a excepției 

obligatorii pentru instituțiile care extrag texte și date în domeniul cercetării științifice, pentru a 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0850.asp
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=RO
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160593.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160593.do
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evita limitarea cercetării și investițiilor în dezvoltare și pentru a nu submina formele existente de 

cooperare între instituțiile de cercetare care colaborează cu sectorul privat.  

Mai mult, Senatul Cehiei se opune introducerii unui nou drept pentru editorii de presă pentru 

utilizarea digitală a operelor lor, întrucât se consideră că, în statele membre în care a fost 

reglementat acest drept, s-au produs efecte negative asupra furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale și asupra consumatorilor.  

Pe de altă parte, se arată că obligația furnizorilor de servicii ale societății informaționale de a lua 

măsuri efective de recunoaștere și eliminare a conținutului ilegal care încalcă dreptul de autor (art. 

13 din propunerea de directivă) este contrară Directivei 2000/31/CE privind anumite aspecte 

juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața 

internă, precum și hotărârii CEJ în cauza C- 360/10 - SABAM c. Netlog.  

În plus, controlul asupra conținutului încărcat de utilizatori ar putea consecințe disproporționate în 

plan financiar, administrativ și tehnic pentru IMM-uri și ar putea duce la restrângerea capacității de 

funcționare a majorității serviciilor din mediul online.  

 Olanda – Senat 

La 20 decembrie 2016, Senatul Olandei a adresat câteva întrebări Comisiei Europene în cadrul 

dialogului politic, cu privire la propunerea de directivă în materia dreptului de autor pe piața unică 

digitală. Astfel, o primă nelămurire vizează obligarea statelor membre de a introduce o excepție de 

la dreptul de autor pentru extragerea textului și a datelor în scopul cercetării științifice. Întrebarea 

este de ce excepția privește doar cercetarea științifică, și nu cercetarea în sens larg? Unii membri ai 

Senatului au considerat că limitarea excepției doar la scopul cercetării științifice ar putea împiedica 

inovația, de vreme ce aceasta este adesea inițiată de institutele și societățile de cercetare private.  

O altă întrebare se referă la modul în care se poate preveni utilizarea ilegală a operelor protejate de 

dreptul de autor sub masca educației sau cercetării.  

În al treilea rând, s-a pus problema obligativității contractelor de acordare a licențelor pentru aceia 

care produc știri și alte forme de articole accesibile online. Întrebarea este dacă Comisia Europeană 

intenționează sau nu să introducă drepturi conexe pentru editori. În acest context, ar fi corect ca 

servicii precum Google, care prin motoarele lor de căutare furnizează legături către comunicatele 

de presă sau alte informații din mediul online, să fie obligate să dețină o licență în acest scop? 

Senatorii olandezi cer Comisiei Europene să explice cum ar putea aceasta contribui la formarea 

pieței unice digitale? Mai mult, cum ar putea Comisia să prevină contrariul, respectiv ca furnizorii 

de informații digitale în regim gratuit sau de informații nesupuse dreptului de autor să fie puși într-

o postură dezavantajoasă față de aceia care sunt plătiți pentru transmiterea informațiilor. cum s-ar 

mai respecta în acest caz principiul neutralității internetului?  

 

4. Avizul Comitetului Economic și Social European 

La 25.01. 2017, CESE a adoptat un aviz cu privire la întregul pachet în materia dreptului de autor, 

formulând o serie de concluzii și recomandări. 

Astfel, cu privire la excepțiile la mediul digital și la cel transfrontalier, CESE recomandă Comisiei: 

 să includă în principiul nulității automate orice pact ce contravine excepțiilor și limitărilor 

drepturilor de autor; 

 să includă cercetătorii și întreprinderile ce urmăresc un scop lucrativ în domeniul de 

aplicare a directivei; 

 să introducă în text principiul potrivit căruia faptele și datele nu trebuie să facă obiectul 

drepturilor de autor; 

 să nu condiționeze accesul la opere și la alte obiecte de tehnologie; 

 să introducă excepția privind furnizarea transfrontalieră a documentelor, fără caracter 

comercial, de către biblioteci și arhive europene.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&num=c-360/10
https://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=(documenttype:AC)%20(documentlanguage:en)%20(documentnumber:5382)%20(documentyear:2016)
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5. Avizul Comitetului European al Regiunilor 

La 8 februarie 2017, Comitetul Regiunilor a adoptat un aviz consultativ cu privire la 

COM(2016)593, afirmând rolul crucial și potențialul autorităților locale și regionale în domeniul 

serviciilor digitale destinate cetățenilor și al creării și gestionării infrastructurii digitale, în scopul 

eliminării barierelor din calea activității online. 

Cu acest prilej, CoR a formulat o serie de observații, între care: 

 materialele didactice în format digital ar trebui să poată fi utilizate şi pentru învățarea la 

distanță sau în timpul unei șederi temporare în străinătate, nu numai în statul membru în care se 

află instituția de învăţământ; 

 este necesară introducerea unor practici în materie de transparență pe o piață de pe care 

acestea au lipsit mult timp; 

 este inadecvată excepția la obligația de transparență în cazurile în care contribuția unui 

autor sau artist nu este semnificativă; 

 textul directivei ar trebui să facă referire la caracterul local sau regional al operelor; 

 trebuie garantată independența și integritatea editorilor cu rol decisiv în circulația 

publicațiilor de calitate; 

 este necesară sprijinirea editorilor, pentru ca aceștia să fie competitivi pe piața digitală.  

 

6. Consiliul UE - aspecte discutate de grupul de lucru pentru proprietate intelectuală - 

drepturi de autor, reunit la 21/22 martie 2017: 

 redefinirea „organismului de cercetare” (art. 2(1)) și extinderea sferei de aplicare a 

excepției privind extragerea textului și a datelor; 

 clarificarea măsurilor pe care titularii de drepturi ar putea să le aplice în vederea asigurării 

securității și integrității rețelelor și a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte 

protejate; 

 necesitatea clarificării noțiunii de „instituție de învățământ” (art. 4(1)(a)) și a noțiunii de 

„ilustrare didactică”; 

 posibilitatea statelor membre de a institui excepția de la dreptul de autor prevăzută la art. 

4(1) în funcție de disponibilitatea licențelor/clarificarea noțiunilor de „licențe adecvate” și 

„disponibile cu ușurință”; 

 clarificarea domeniului de aplicare a excepției obligatorii privind conservarea patrimoniului 

cultural; 

 reconfigurarea caracteristicilor mecanismului propus de Comisie pentru acordarea 

licențelor (art. 7(1)); 

 redefinirea „operelor aflate în afara circuitului comercial”; 

 identificarea organismelor de gestiune colectivă (art. 7(4)) și excluderea operelor sau altor 

obiecte protejate ale resortisanților țărilor terțe (art. 7(5)). 

 

 

 

 

Mihaela Banu 

 27 martie 2017 

      

 

http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205114/2016
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7196-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7196-2017-INIT/en/pdf

