
 
 
București, 30 martie 2018 
 
 
 
Răspunsul ApTI cu privire la adresa ORDA RG II 2130/26.03.2018 despre propunerea            
Olandei în ceea ce privește Articolul 11 din propunerea de directivă copyright 
 
 
ApTI își menține poziția exprimată anterior atât în scris, cât și în cadrul dezbaterilor publice, de                
eliminare a Articolul 11 în integralitatea sa. Propunerea Olandei nu rezolvă problema de fond și               
sistemic greșită a creării unui nou drept de autor pentru editorii de presă. 
 
Atragem atenția că propunerea de a realiza un nou drept pentru editorii de presă vine în lipsa                 
unor studii care să demonstreze necesitatea creării acestui drept. Mai îngrijorător, știm că un              
studiu JRC despre impactul Articolul 11 a fost în mod voit blocat de la publicare deoarece                
aducea dovezi împotriva creării unui nou drept pentru editorii de presă și nu susținea punctul de                
vedere al Comisiei Europene .  1

 
Un nou drept pentru editorii de presă poate duce la grave încălcări ale libertății de exprimare                
în ceea ce privește accesul la informație și nu contribuie la dezvoltarea unei societăți              
democratice, unde pluralitatea media este una dintre garanțiile respectării drepturilor          
fundamentale. O argumentație mai detaliată este disponibilă și în analiza ApTI, din care indicăm              
relatarea ce a avut loc ca urmare a dezbaterii publice organizate de Ministerul Culturii în data de                 
17 ianuarie 2018 .  2

 
Amintim că acest drept de autor auxiliar a avut un eșec răsunător în Spania și Germania. Mulți                 
editori au ales să încheie acorduri gratuite cu marile agregatoare de conținut, pentru a putea               
păstra vizibilitatea în mediul online. Doar editorii de presă mari și-au putut asuma o scădere a                
traficului ce vine din agregatoarele de conținut, însă, pentru publicațiile mici, acest lucru a              

1https://juliareda.eu/2017/12/jrc-paper-copyright/ și 
http://copybuzz.com/copyright/ec-withholds-evidence-again/ 
 
2https://www.apti.ro/reforma-copyright-romania-pozitia-oficiala-argumente-pro-contra-post-dezbatere-mini
sterul-culturii  
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condus la închiderea lor completă. În Spania, unde a fost adoptat acest nou drept pentru               
editori, Google News s-a retras din industrie, iar editorii mici, cu conținut local, au fost nevoiți să                 
închidă. Printre ei se numără Planeta Ludico, NiagaRank, InfoAliment, Multifriki și Meneame.  
 
Mai mult, există articolele care dezvăluie cum Axel Springer, principalul promotor pentru crearea             
unui nou drept auxiliar pentru editorii de presă, și-a înființat în Spania propriul său serviciu de                
agregare de conținut doar pentru a demonstra că sistemul funcționează și că agregatorii plătesc              
remunerații, iar editorii au de câștigat de pe urma acestui nou drept . 3

 
În același timp, ne exprimăm și îngrijorarea față de noua propunere a europarlamentarului Alex              
Voss asupra articolului 11 care amplifică efectele negative ale textului inițial publicat de             4

Comisia Europeană și pune în pericol liberul acces la informație . 5

 
În contextul preluării Președinției Uniunii Europene anul viitor, considerăm că poziția României            
față de acest dosar trebuie să fie fermă în sensul alinierii tuturor propunerilor legislative pentru               
îndeplinirea Agendei Digitale 2020. Ori susținerea acestei propuneri de directivă nu conduce la             
realizarea unui piețe unice digitale, încurajarea educației, inovației și dezvoltării spațiului           
economic românesc și European. 
 
Reiterăm poziția ApTI privind eliminarea totală a articolelor 11 și 13 din propunerea de directivă               
și corectarea articolelor 3 și 4 în beneficiul mediului educațional, științific și de cercetare și pentru                
susținerea inovației și dezvoltării. 
 

3Știrea este disponibilă în limba engleză la 
https://xnet-x.net/en/publishing-industry-pays-spanish-google-tax-to-endorse-eu-link-tax/, iar în limba 
spaniolă la 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-16/axel-springer-canon-aede-meneame_1331768/  
4https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2018/03/voss11.pdf  
5Comentarii detaliate sunt disponibile la: https://juliareda.eu/2018/03/voss-link-tax/  și 
https://www.communia-association.org/2018/03/29/mep-voss-doubles-worst-elements-article-11/  
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