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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Tratatul de la Marrakesh impune părților să prevadă excepții de la drepturile de autor și 

drepturile conexe sau limitări ale acestora în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe 

de vedere și cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. De asemenea, tratatul permite 

schimburile transfrontaliere de exemplare în format special de cărți, inclusiv cărți audio, și de 

alte materiale imprimate, între țările care sunt părți la tratat. 

Comisia pentru petiții (PETI) salută călduros propunerea de regulament. PETI a lucrat activ la 

dosare legate de accesul persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere la opere publicate, 

începând din 2011, când au fost primite două petiții1 solicitând un tratat obligatoriu. PETI a 

asistat cu satisfacție la adoptarea Tratatului de la Marrakesh în 2013 și la intrarea sa în vigoare 

în septembrie 2016. Cu toate acestea, trebuie adoptate măsuri suplimentare pentru a se asigura 

că Uniunea Europeană își îndeplinește obligațiile internaționale în conformitate cu Tratatul de 

la Marrakesh și Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități (UNCRPD) fără întârziere, având în vedere repercusiunile mondiale pe care 

aplicarea sa, în special la nivelul UE, o are asupra părților interesate.  

Astfel cum se afirmă în studiul2 comandat de Departamentul tematic C pentru Comisia pentru 

petiții cu privire la Tratatul de la Marrakesh, prezentat în cursul atelierului PETI privind 

dizabilitățile, la 9 noiembrie 2016, Tratatul de la Marrakesh este un triumf pentru modelul social 

al dizabilității și reprezintă o soluție internațională adecvată la „foamea de cărți” la nivel 

mondial. Prin urmare, toate măsurile necesare trebuie adoptate pentru a asigura aplicarea rapidă 

și adecvată a Tratatului. În plus, PETI a solicitat3 o ratificare rapidă a Tratatului de la Marrakesh 

de către Uniunea Europeană, fără a face din revizuirea cadrului juridic al UE o condiție pentru 

ratificare. 

Proiectul de aviz încearcă să armonizeze terminologia utilizată în regulament pentru a reflecta 

pe deplin Tratatul de la Marrakesh și UNCPRD. Acesta lasă deschisă noțiunea extinderii listei 

beneficiarilor și actualizează propunerea de regulament în funcție de cadrul juridic cuprinzător 

referitor la protecția datelor la nivelul UE. Mai important, proiectul de aviz propune crearea 

unui mecanism de reclamații sau apel de către statele membre în cazurile în care beneficiarii 

sunt împiedicați să utilizeze excepțiile permise.  

  

                                                 
1 Petiția nr. 0924/2011, adresată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele Uniunii Europene a 

Nevăzătorilor (EBU)/Institutului Național Regal pentru Nevăzători (RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți 

și alte produse tipărite și 

Petiția nr. 964/2011, adresată de Michael Kalmar, de cetățenie austriacă, în numele Asociației Europene pentru 

Dislexici, privind accesul la cărți al nevăzătorilor, al persoanelor cu dislexie sau cu alte dizabilități 
2 PE 571.387. 
3 Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la ratificarea Tratatului de la Marrakesh, pe 

baza petițiilor primite, în special a Petiției 924/2011 (2016/2542(RSP)) 
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să ia 

în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Persoanele nevăzătoare, cu 

deficiențe de vedere sau cu dificultăți de 

citire a materialelor imprimate se confruntă 

în continuare cu numeroase obstacole care 

le împiedică să aibă acces la cărți și alte 

materiale imprimate. Necesitatea de a spori 

numărul de opere și de alte obiecte ale 

protecției prin drepturi de autor care să fie 

disponibile în formate accesibile pentru 

aceste persoane, precum și de a îmbunătăți 

circulația și difuzarea acestora a fost 

recunoscută la nivel internațional. Tratatul 

de la Marrakesh pentru facilitarea accesului 

la operele publicate al persoanelor 

nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu 

dificultăți de citire a materialelor 

imprimate (denumit în continuare „Tratatul 

de la Marrakesh”) a fost semnat în numele 

Uniunii la 30 aprilie 201412. Conform 

acestui tratat, părțile contractante au 

obligația de a prevedea excepții de la 

drepturile exclusive ale titularilor de 

drepturi de autor și de drepturi conexe sau 

limitări ale acestor drepturi în cazul 

realizării și difuzării de exemplare în 

format accesibil ale anumitor opere și altor 

obiecte ale protecției și în cazul schimbului 

transfrontalier al respectivelor exemplare 

în format accesibil. Beneficiarii Tratatului 

de la Marrakesh sunt persoanele 

nevăzătoare, persoanele cu deficiențe de 

vedere sau persoanele care au un handicap 

de percepție sau de citire, inclusiv dislexie, 

care le împiedică să citească opere 

imprimate în aceeași măsură ca persoanele 

(1) Persoanele nevăzătoare, cu 

deficiențe de vedere sau cu dificultăți de 

citire a materialelor imprimate se confruntă 

în continuare cu numeroase obstacole care 

le împiedică să aibă acces la cărți și alte 

materiale imprimate. Necesitatea de a face 

astfel încât un număr mult mai mare de 

opere și de alte obiecte ale protecției prin 

drepturi de autor să fie pe deplin 

disponibile în formate accesibile pentru 

aceste persoane, precum și de a îmbunătăți 

în mod semnificativ circulația și difuzarea 

acestora a fost recunoscută la nivel 

internațional. Tratatul de la Marrakesh 

pentru facilitarea accesului la operele 

publicate al persoanelor nevăzătoare, cu 

deficiențe de vedere sau cu dificultăți de 

citire a materialelor imprimate (denumit în 

continuare „Tratatul de la Marrakesh”) a 

fost semnat în numele Uniunii la 30 aprilie 

201412, fiind deja adoptat de Organizația 

Mondială a Proprietății Intelectuale în 

2013. Conform acestui tratat, părțile 

contractante au obligația de a prevedea 

excepții de la drepturile exclusive ale 

titularilor de drepturi de autor și de drepturi 

conexe sau limitări ale acestor drepturi în 

cazul realizării și difuzării de exemplare în 

format accesibil ale anumitor opere și altor 

obiecte ale protecției și în cazul schimbului 

transfrontalier al respectivelor exemplare 

în format accesibil. Beneficiarii Tratatului 

de la Marrakesh sunt persoanele 

nevăzătoare, persoanele cu deficiențe de 

vedere sau persoanele care au o dizabilitate 
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neafectate de aceste tipuri de handicap ori 

persoanele care, din cauza unui handicap 

fizic, sunt incapabile să țină în mână sau să 

manipuleze o carte sau să își concentreze 

privirea și să își miște ochii într-o măsură 

care ar fi acceptabilă în mod obișnuit 

pentru citire. 

de percepție sau de citire, inclusiv dislexie, 

care le împiedică să citească opere 

imprimate în aceeași măsură ca persoanele 

neafectate de aceste tipuri de handicap ori 

persoanele care, din cauza unui handicap 

fizic, sunt incapabile să țină în mână sau să 

manipuleze o carte sau să își concentreze 

privirea sau să își miște ochii într-o măsură 

care ar fi acceptabilă în mod obișnuit 

pentru citire. 

__________________ __________________ 

12Decizia 2014/221/UE a Consiliului din 

14 aprilie 2014 privind semnarea, în 

numele Uniunii Europene, a Tratatului de 

la Marrakesh pentru facilitarea accesului la 

operele publicate al persoanelor 

nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu 

dificultăți de citire a materialelor 

imprimate (JO L 115, 17.4.2014, p. 1). 

12Decizia 2014/221/UE a Consiliului din 

14 aprilie 2014 privind semnarea, în 

numele Uniunii Europene, a Tratatului de 

la Marrakesh pentru facilitarea accesului la 

operele publicate al persoanelor 

nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu 

dificultăți de citire a materialelor 

imprimate (JO L 115, 17.4.2014, p. 1). 

 

Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Directiva [...] vizează punerea în 

aplicare, în mod armonizat, a obligațiilor 

pe care le are Uniunea în temeiul Tratatului 

de la Marrakesh, pentru a spori 

disponibilitatea exemplarelor în format 

accesibil destinate persoanelor beneficiare 

și pentru a îmbunătăți circulația acestora în 

cadrul pieței interne. Directiva impune 

statelor membre să introducă o excepție 

obligatorie de la anumite drepturi ale 

titularilor de drepturi, drepturile respective 

fiind armonizate prin legislația Uniunii. 

Obiectivele prezentului regulament sunt, pe 

de o parte, punerea în aplicare a obligațiilor 

prevăzute în Tratatul de la Marrakesh în 

ceea ce privește exportul și importul, între 

Uniune și țările terțe care sunt părți la 

Tratatul de la Marrakech, de exemplare în 

format accesibil în folosul persoanelor 

beneficiare și, pe de altă parte, stabilirea 

(2) Directiva [...] vizează punerea în 

aplicare, în mod armonizat, a obligațiilor 

pe care le are Uniunea în temeiul Tratatului 

de la Marrakesh, pentru a spori 

disponibilitatea exemplarelor în format 

accesibil destinate persoanelor beneficiare 

în toate statele membre ale UE și pentru a 

îmbunătăți circulația acestora în cadrul 

pieței interne. Directiva impune statelor 

membre să introducă o excepție obligatorie 

de la anumite drepturi ale titularilor de 

drepturi, drepturile respective fiind 

armonizate prin legislația Uniunii. 

Obiectivele prezentului regulament sunt, pe 

de o parte, punerea în aplicare a obligațiilor 

prevăzute în Tratatul de la Marrakesh în 

ceea ce privește exportul și importul, între 

Uniune și țările terțe care sunt părți la 

Tratatul de la Marrakech, de exemplare în 

format accesibil în folosul persoanelor 



 

PE595.392v02-00 6/14 AD\1115163RO.docx 

RO 

condițiilor aplicabile acestor exporturi și 

importuri. Astfel de măsuri nu pot fi luate 

decât la nivelul Uniunii, deoarece schimbul 

de exemplare în format accesibil ale unor 

opere și altor obiecte ale protecției ține de 

aspectele comerciale ale proprietății 

intelectuale. Regulamentul este singurul 

instrument adecvat. 

beneficiare și, pe de altă parte, stabilirea 

condițiilor aplicabile acestor exporturi și 

importuri. Astfel de măsuri nu pot fi luate 

decât la nivelul Uniunii, deoarece schimbul 

de exemplare în format accesibil ale unor 

opere și altor obiecte ale protecției ține de 

aspectele comerciale ale proprietății 

intelectuale. Regulamentul este singurul 

instrument adecvat. 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Regulamentul ar trebui să asigure 

faptul că exemplarele în format accesibil 

de cărți, publicații periodice, ziare, reviste 

și alte scrieri, partituri și alte materiale 

imprimate produse în orice stat membru în 

conformitate cu dispozițiile de drept intern 

adoptate în temeiul Directivei [...] pot fi 

exportate în țările terțe care sunt părți la 

Tratatul de la Marrakech. Printre formatele 

accesibile se numără scrierea Braille, 

tipăriturile cu caractere de mari 

dimensiuni, cărțile electronice adaptate, 

cărțile audio și emisiunile de radio. 

Distribuția, comunicarea sau punerea la 

dispoziție de exemplare în format accesibil 

către persoanele cu dificultăți de citire a 

materialelor imprimate sau către entitățile 

autorizate din țara terță ar trebui să fie 

realizate numai fără scop lucrativ de către 

entități autorizate stabilite în Uniune. 

(3) Regulamentul ar trebui să asigure 

faptul că exemplarele în format accesibil 

de cărți, publicații periodice, ziare, reviste 

și alte scrieri, partituri și alte materiale 

imprimate produse în orice stat membru în 

conformitate cu dispozițiile de drept intern 

adoptate în temeiul Directivei [...] pot fi 

exportate în țările terțe care sunt părți la 

Tratatul de la Marrakech. Printre formatele 

accesibile se numără scrierea Braille, 

tipăriturile cu caractere de mari 

dimensiuni, cărțile electronice adaptate, 

cărțile audio și emisiunile de radio. 

Distribuția, comunicarea sau punerea la 

dispoziție de exemplare în format accesibil 

către persoanele care sunt nevăzătoare, cu 

dificultăți de vedere sau de citire a 

materialelor imprimate sau către entitățile 

autorizate din țara terță ar trebui să fie 

realizate numai fără scop lucrativ de către 

entități autorizate stabilite în Uniune. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Prezentul regulament ar trebui, de 

asemenea, să permită importarea dintr-o 

(4) Prezentul regulament ar trebui, de 

asemenea, să permită importarea dintr-o 
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țară terță, de către persoane beneficiare din 

Uniune și entități autorizate stabilite în 

Uniune, de exemplare în format accesibil 

realizate în conformitate cu punerea în 

aplicare a Tratatului de la Marrakesh, 

precum și accesul la aceste exemplare, în 

folosul persoanelor cu dificultăți de citire a 

materialelor imprimate. Ar trebui să fie 

posibil ca aceste exemplare în format 

accesibil să poată circula pe piața internă în 

aceleași condiții ca exemplarele în format 

accesibil realizate în Uniune în 

conformitate cu Directiva [...]. 

țară terță, de către persoane beneficiare din 

Uniune și entități autorizate stabilite în 

Uniune, de exemplare în format accesibil 

realizate în conformitate cu punerea în 

aplicare a Tratatului de la Marrakesh, 

precum și accesul la aceste exemplare, în 

folosul persoanelor nevăzătoare, cu 

dificultăți de vedere sau cu dificultăți de 

citire a materialelor imprimate. Ar trebui să 

fie posibil ca aceste exemplare în format 

accesibil să poată circula pe piața internă în 

aceleași condiții ca exemplarele în format 

accesibil realizate în Uniune în 

conformitate cu Directiva [...]. 

 

Amendamentul   5 

Propunere de regulament 
Considerentul 5 a (nou)

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Orientările sau cele mai bune 

practici guvernamentale în ceea ce 

privește punerea la dispoziție a 

exemplarelor în format accesibil pentru 

persoanele beneficiare în temeiul 

dispozițiilor tratatului ar trebui să fie 

elaborate în consultare cu grupurile de 

reprezentanți ai entităților autorizate, cum 

ar fi asociațiile de biblioteci și consorțiile 

de biblioteci, împreună cu alte entități 

autorizate pentru producția de exemplare 

în format accesibil, precum și cu 

utilizatorii și titularii de drepturi. 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Orice prelucrare a datelor cu 

caracter personal în temeiul prezentului 

regulament ar trebui să respecte drepturile 

fundamentale, inclusiv dreptul la 

respectarea vieții private și a celei de 

(6) Orice prelucrare a datelor cu 

caracter personal în temeiul prezentului 

regulament ar trebui să respecte drepturile 

fundamentale, inclusiv dreptul la 

respectarea vieții private și a celei de 
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familie și dreptul la protecția datelor cu 

caracter personal în conformitate cu 

articolele 7 și 8 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene și trebuie 

să respecte prevederile Directivei 95/46/CE 

a Parlamentului European și Consiliului13 

care reglementează prelucrarea datelor cu 

caracter personal, astfel cum poate fi 

efectuată de către entități autorizate în 

cadrul prezentului regulament și sub 

supravegherea autorităților competente din 

statele membre, în special a autorităților 

publice independente desemnate de statele 

membre. 

familie și dreptul la protecția datelor cu 

caracter personal în conformitate cu 

articolele 7 și 8 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene și trebuie 

să respecte prevederile Directivei 95/46/CE 

a Parlamentului European și Consiliului13 

și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului13a care reglementează 

prelucrarea datelor cu caracter personal, 

astfel cum poate fi efectuată de către 

entități autorizate în cadrul prezentului 

regulament și sub supravegherea 

autorităților competente din statele 

membre, în special a autorităților publice 

independente desemnate de statele 

membre. 

__________________ __________________ 

13Directiva 95/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 24 octombrie 

1995 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a 

acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31). 

13Directiva 95/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 24 octombrie 

1995 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a 

acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31). 

 13aRegulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

 

Amendamentul   7 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene interzice toate formele 

de discriminare, inclusiv pe motive de 

dizabilități, și prevede că Uniunea 

recunoaște și respectă dreptul persoanelor 

cu dizabilități de a beneficia de măsuri 
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care să le asigure autonomia, integrarea 

socială și profesională, precum și 

participarea la viața comunității. 

 

Amendamentul   8 

Propunere de regulament 

Considerentul 7

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Convenția Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu handicap 

(denumită în continuare „UNCRPD”), la 

care UE este parte, garantează persoanelor 

cu handicap dreptul de acces la informații 

și dreptul de a participa la viața culturală, 

economică și socială în condiții de egalitate 

cu ceilalți. UNCRPD prevede că părțile la 

convenție adoptă toate măsurile adecvate, 

în conformitate cu dreptul internațional, 

pentru a garanta că legile care protejează 

drepturile de proprietate intelectuală nu 

constituie o barieră abuzivă sau 

discriminatorie împotriva accesului 

persoanelor cu handicap la materialele 

culturale. 

(7) Convenția Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități 

(denumită în continuare „UNCRPD”), la 

care UE este parte și care are caracter 

obligatoriu pentru statele membre ale UE, 

garantează persoanelor cu handicap dreptul 

de acces la informații și dreptul de a 

participa la viața culturală, economică și 

socială în condiții de egalitate cu ceilalți. 

UNCRPD prevede că părțile la convenție 

adoptă toate măsurile adecvate, în 

conformitate cu dreptul internațional, 

pentru a garanta că legile care protejează 

drepturile de proprietate intelectuală nu 

constituie o barieră abuzivă sau 

discriminatorie împotriva accesului 

persoanelor cu dizabilități la materialele 

culturale. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Prezentul regulament respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. 

Prezentul regulament ar trebui interpretat și 

aplicat în conformitate cu aceste drepturi și 

principii, 

(8) Prezentul regulament respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene și în 

Convenția Organizației Națiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități (UNCRPD). Prezentul 

regulament ar trebui interpretat și aplicat în 

conformitate cu aceste drepturi și principii. 
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Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) indiferent de orice alte dizabilități. 

Justificare 

Tratatul de la Marrakesh lasă deschisă opțiunea extinderii listei beneficiarilor, indiferent de 

orice alte dizabilități. La fel, directiva propusă menționează în considerentul 16 și articolul 7 

posibilitatea includerii altor tipuri de dizabilități pe piața internă, într-o etapă ulterioară. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) „exemplar în format accesibil” 

înseamnă un exemplar al unei opere sau al 

unui alt obiect al protecției care se prezintă 

într-un mod sau o formă alternativă și care 

îi permite persoanei beneficiare să aibă 

acces la opere sau alte obiecte ale 

protecției, inclusiv acces în condiții la fel 

de viabile și confortabile ca cele de care se 

bucură o persoană fără deficiențe de vedere 

sau care nu suferă de niciunul dintre 

handicapurile menționate la alineatul (2); 

(3) „exemplar în format accesibil” 

înseamnă un exemplar al unei opere sau al 

unui alt obiect al protecției care se prezintă 

într-un mod sau o formă alternativă și care 

îi permite persoanei beneficiare să aibă 

acces la opere sau alte obiecte ale 

protecției, inclusiv acces în condiții la fel 

de viabile și confortabile ca cele de care se 

bucură o persoană fără deficiențe sau care 

nu suferă de niciuna dintre dizabilitățile 

menționate la alineatul (2); 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) „entitate autorizată” înseamnă o 

organizație care pune la dispoziția 

persoanelor beneficiare, fără scop lucrativ, 

ca activitate principală sau ca una dintre 

(4) „entitate autorizată” înseamnă o 

organizație autorizată sau recunoscută de 

guvern care pune la dispoziția persoanelor 

beneficiare, fără scop lucrativ, ca activitate 
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activitățile sale principale sau dintre 

misiunile sale de interes public, servicii de 

educație, de formare pedagogică, de citire 

adaptativă sau de acces la informații. 

principală sau ca una dintre activitățile sale 

principale sau dintre misiunile sale de 

interes public, servicii de educație, de 

formare pedagogică, de citire adaptativă 

sau de acces la informații. 

Justificare 

Definiția „entității autorizate” în articolul 2 din Tratatul de la Marrakesh se referă la entități 

care sunt autorizate sau recunoscute de guverne. Introducerea acestei dispoziții ar facilita 

identificarea și supravegherea entităților autorizate. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 4a 

 Statele membre se asigură că se instituie 

mecanisme de reclamații și despăgubiri de 

care să dispună utilizatorii în caz de 

litigiu cu privire la aplicarea măsurilor 

menționate la articolele 3 și 4. 

Justificare 

Propunerea de regulament nu menționează mecanismele de reclamații sau despăgubiri care 

ar trebui instituite de statele membre în cazurile în care beneficiarii sunt împiedicați să 

utilizeze excepția permisă. Instituirea unui astfel de mecanism ar fi foarte adecvată pentru 

asigurarea aplicării efective a dispozițiilor regulamentului. Acest aspect este în concordanță 

cu articolul 10 alineatul (1) din Tratatul de la Marrakesh, care solicită părților contractante 

să adopte orice „măsuri” necesare pentru a asigura aplicarea eficientă a Tratatului. 

 

Amendamentul   14 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. O entitate autorizată stabilită într-

un stat membru, care efectuează acțiunile 

prevăzute la articolele 3 și 4, se asigură că: 

1. O entitate autorizată stabilită într-

un stat membru, care efectuează acțiunile 

prevăzute la articolele 3 și 4, își stabilește 

și respectă propriile practici pentru a se 

asigura că: 
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Amendamentul   15 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre se angajează să își ajute 

entitățile autorizate să pună la dispoziție 

informații cu privire la practicile lor 

desfășurate în temeiul articolelor 3 și 4, 

atât prin schimbul de informații între 

entitățile autorizate, cât și prin punerea la 

dispoziția părților interesate și, după caz, 

a publicului a informațiilor privind 

politicile și practicile lor, inclusiv în 

legătură cu schimbul transfrontalier de 

exemplare în format accesibil. 

Amendamentul   16 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

efectuată în cadrul prezentului regulament 

se realizează în conformitate cu Directiva 

95/46/CE. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

efectuată în cadrul prezentului regulament 

se realizează în conformitate cu Directiva 

95/46/CE și cu Directiva 2002/58/CE, 

precum și cu Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului1a. 

 __________________ 

 1aRegulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

Amendamentul   17 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Nu mai devreme de [cinci ani de la data 

aplicării], Comisia realizează o evaluare a 

prezentului regulament și prezintă 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comitetului Economic și Social European 

principalele constatări, însoțite, după caz, 

de propuneri de modificare a 

regulamentului. 

Nu mai târziu de [trei ani de la data 

aplicării], Comisia realizează o evaluare a 

prezentului regulament și prezintă 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comitetului Economic și Social European 

principalele constatări, însoțite, după caz, 

de propuneri de modificare a 

regulamentului. 
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