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INTRODUCERE

Context
Propunere Comisiei Europene privind dreptul de autor 
in piata unică digitală introduce mai multe obligații 
care sunt mai degrabă anti-reformă:

1) Nou drept de autor pentru editorii de presă (taxa pe 
link)

2) Obligația de filtra automat conținutul încărcat de 
utilizatori (filtrul de upload)

3) Limitari pentru excepții educaționale
4) Excepție pentru Text and Data Mining 



UPLOAD FILTER

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

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

protejat de drepturi de autor
• Doar că filterele nu funcționează – ele cred că încalcă 

drepturile de autor de la mârâitul unei pisici la cursul 
unui profesor de drept.



TAXA PE LINK

Ce este dreptul de 
autor auxiliar? 
• Dreptul de autor auxiliar va da editorilor de presă, dar 

nu jurnaliștilor, dreptul de a decide ce apare în 
rezultatele agregatoarelor și ce nu. 

• Ei vor putea percepe o taxă pentru preluarea snippet-
urilor (acea minimă preluare a unui articol: titlul, 1-2 
rânduri de text și eventual o poză), care îi face pe 
cititori interesați de accesarea site-ului unde se află 
articolul. 

• Dar această cotizație nu va ajunge la jurnaliști, ci doar 
în buzunarul trusturilor de presă.



EXCEPȚII EDUCAȚIONALE

Care sunt limitările?
• Îngrădește modurile creative de predare și 

posibilitatea de a ține cursuri online la distanță sau în 
alte modalități.

• Toate materialele trebuie trimise prin rețeaua 
securizată a școlii, pentru a beneficia de noua excepție 
legală pentru scopuri educaționale.

• Propunerea este de fapt extrem de limitată. Singura 
utilizare permisă este ilustrarea.

• Rolul educațional este recunoscut doar școlilor și 
universităților (adică instituții formale de învățământ) 
și doar pentru activități ce au un scop necomercial.



TEXT AND DATA MINING

Ce este excepția de 
Text and Data Mining
• Excepția pentru exploatarea textelor și datelor (text 

and data mining)
• Dacă faci cercetare în afara unei organizații științifice, 

nu vei beneficia de excepție.  Studenții, doctoranzii, 
publicul larg și companiile trebuie să ceară autorizație 
pentru a prelucra în mod automatizat textele și datele.

• Accesul la materiale care sunt disponibile în mod liber 
(open access)  sau la lucrări din domeniul public va 
putea fi restricționat, contrar politicilor publice de 
menținere a educației și cercetarii deschise și 
accesibile.



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
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ACT TODAY Ce poți face?
Trimite o carte 
poștală!



Mulțumesc

bogdan.manolea@apti.ro
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