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INTRODUCERE

Context
 

• Propunerea Comisiei Europene pentru o piață unică digi
tală
 

• Introduce obligația de filtra automat conținutul încărcat 
de utilizatori (upload filter):

Articolul 13. Utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de 
servicii ale societății informaționale care stochează și cantități 
mari de opere și alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor 
și oferă acces la acestea

• Timeline copyright reform: 
http://bit.do/copyright-reform-timeline 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593
http://bit.do/copyright-reform-timeline


UPLOAD FILTER

Ce este upload 
filter?
• Obligație pentru platformele online de a filtra conținut
• Companiile vor trebui să implementeze algoritmi 

performanți și costisitori
• Scanează conținut încărcat de utilizatori
• Blochează de la upload dacă identifică material 

protejat de drepturi de autor





UPLOAD FILTER

DAR
• Nu va ști dacă faci o parodie, caricatură sau folosești în 

mod legal conținut
 

• Contravine articolul 15 din Directiva privind comerțul 
electronic și jurisprudenței curților europene

• Poate transforma platformele online în judecătorii și 
cenzorii Internetului

Stop the copyright censorship machine!
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=12&v=qAcTeYtUzQY 
 



UPLOAD FILTER

DECI ILEGAL!
• Studiu Max Planck Institute: 

http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellu
ngnahmen/Answers_Article_13_2017_Hilty_Moscon-rev-1
8_9.pdf

• Rezumat: 
http://copybuzz.com/facts-figures/4-times-no-article-13
-censorship-filter-confirmed-illegal/
 

http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/Answers_Article_13_2017_Hilty_Moscon-rev-18_9.pdf
http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/Answers_Article_13_2017_Hilty_Moscon-rev-18_9.pdf
http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/Answers_Article_13_2017_Hilty_Moscon-rev-18_9.pdf
http://copybuzz.com/facts-figures/4-times-no-article-13-censorship-filter-confirmed-illegal/
http://copybuzz.com/facts-figures/4-times-no-article-13-censorship-filter-confirmed-illegal/




Filters fail
• înregistrarea de 12 secunde a unei pisici care toarce, a 

fost considerat în urma unei filtrări ca material audio 
protejat de drepturi de autor atribuite EMI Music

• a fost retras conținutul unui profesor de la 
Universitatea Harvard, pe motiv că avea în contextul 
unui argument inserate câteva versuri dintr-o melodie 
pop, lucru perfect legal din perspectiva scopului pur 
educațional

• au fost eliminate zeci de mii de videoclipuri care 
documentează războiul din Siria, ca urmare a filtrului 
împotriva materialelor extremiste.

https://juliareda.eu/2017/09/when-filters-fail/


Care sunt 
implicațiile pentru 
business digital?
• Platformele online devin responsabile pentru 

conținutul încărcat de utilizatori
• Orice conținut va trebui filtrat automat înainte de 

upload și blocat în cazul în care conține material 
protejat de drepturi de autor

• Costurile ridicate pentru tehnologia de filtrare 
• Dispar de pe piață jucătorii mici
• Pune bariere la înființarea start up-urilor





Efectele?

• Testimoniale entreprenorilor europeni:
https://www.youtube.com/watch?v=z6EMOTLwYLM  

https://www.youtube.com/watch?v=z6EMOTLwYLM


ACT TODAY

Care este stadiul 
actual?
• Propunerea se discută acum în Parlamentul European

• Următoarele voturi sunt ale Comisiilor LIBE și JURI, apoi 
votul în plen

• Mai multe informații despre dosar: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/fichepro
cedure.do?reference=2016/0280%28COD%29&l=en
 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280%28COD%29&l=en




ACT TODAY

Ce poți face?
• Sună gratuit europarlamentarii prin

https://act.openmedia.org/savethelink-call

și https://savethememe.net/en

• Contactează Ministerul Culturii la afaceri.europene@cultura.ro și ORDA 
la office@orda.gov.ro 
 

• Guvernul (drp@gov.ro), Reprezentanţa Permanentă a României pe 
lângă UE (bru@rpro.eu), Ministrului Delegat pentru Afaceri Europene (
cabinet.ae@mae.ro)

• Susține campania video ApTI &ANBPR și folosește photo frame-ul 
campaniei: 
https://www.facebook.com/aptiromania/photos/a.382286038486020.77
395.264692523578706/1444344452280168/  

https://act.openmedia.org/savethelink-call
https://savethememe.net/en
mailto:afaceri.europene@cultura.ro
mailto:drp@gov.ro
mailto:bru@rpro.eu
mailto:cabinet.ae@mae.ro




Mulțumesc

valentina.pavel@apti.ro
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