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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să adreseze mulţumiri Senatului pentru opinia sa cu privire la Propunerea 
de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa 
unică digitală [COM(2016) 593 final],

în contextul adoptării Strategiei privind piaţa unică digitală1, din mai 2015, Comisia a 
subliniat necesitatea de „ a reduce diferenţele dintre regimurile naţionale privind drepturile 
de autor şi de a permite accesul online al utilizatorilor la opere pe scară mai largă, în 
întreaga UE”. în comunicarea intitulată „Către un cadru modern, mai european privind 
drepturile de autor”2, Comisia a pus în evidenţă o serie de acţiuni specifice şi o viziune pe 
termen lung pentru modernizarea normelor Uniunii Europene privind drepturile de autor.

Propunerea de directivă privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală este una dintre 
măsurile adoptate de către Comisie în vederea modernizării cadrului Uniunii Europene 
privind drepturile de autor. Aceasta vizează adaptarea anumitor excepţii importante de la 
drepturile de autor la mediul digital şi la cel transfrontalier; îmbunătăţirea practicilor de 
acordare a licenţelor şi asigurarea unui acces mai larg la conţinuturi; precum şi realizarea 
unei pieţe performante a drepturilor de autor.

Comisia salută observaţiile formulate de Senat în opinia transmisă. Comisia doreşte să 
sublinieze faptul că interesele tuturor părţilor interesate relevante au fost analizate cu atenţie 
în cadrul evaluării impactului3. în acest context, Comisia consideră că

' COM(2015) 192.
2 COM(2015) 626.
3 Evaluarea impactului privind modernizarea normelor UE privind drepturile de autor, care însoţeşte 

documentele „Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe 
piaţa unică digitala” şi „Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 
normelor privind exercitarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii 
online ale organismelor de radiodifuziune si anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio" - 
SWD(2016) 301.



Propunerea de directivă privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală prevede norme 
echilibrate şi proporţionale pentru toate părţile interesate. ín cursul procesului legislativ, 
Comisia va acorda în continuare atenţie intereselor diferitelor părţi interesate şi menţinerii 
justului echilibru în acest sens.

Propunerea prezentată de Comisie se află în prezent în procesul legislativ în care sunt 
implicate atât Parlamentul European, cât şi Consiliul.

Comisia aşteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic cu Senatul.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte Vicepreşedinte
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