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Amendamentul 1
Róża Thun Und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază responsabilitatea partajată 
pe care o au Comisia și statele membre de 
a asigura buna funcţionare a pieţei 
interneinclusiv în domeniul drepturilor de 
proprietate intelectuală, în special pentru 
a permite creatorilor și inventatorilor să 
profite de toate beneficiile pieței interne în 
era digitală, pentru a susține inovația și 
ocuparea forței de muncă, pentru a 
combate crima organizată 
transfrontalieră și pentru a proteja 
consumatorii împotriva produselor 
contrafăcute potențial periculoase;

Or. en

Amendamentul 2
Christian Engström

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativele Comisiei de a 
consolida mijloacele de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală și solicită furnizarea de 
finanțare pe termen lung a 
Observatorului comunitar pentru 
combaterea contrafacerii și pirateriei;

1. subliniază necesitatea evitării creării de 
noi structuri birocratice paralele pentru 
sarcinile care pot fi îndeplinite de 
instituțiile existente și îndeamnă Comisia 
să elaboreze un raport privind modul în 
care pot fi utilizate cel mai bine Europol 
și structurile existente în domeniul 
cooperării între autoritățile vamale în 
vederea combaterii efective a fenomenului 
de contrafacere, pentru a se evita 
eforturile paralele;

Or. en
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Amendamentul 3
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativele Comisiei de a 
consolida mijloacele de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală și solicită furnizarea de 
finanțare pe termen lung a Observatorului 
comunitar pentru combaterea contrafacerii 
și pirateriei;

1. salută inițiativele Comisiei de a 
consolida mijloacele de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală și solicită furnizarea de 
finanțare pe termen lung, care ar trebui să 
provină din bugetul existent, a 
Observatorului comunitar pentru 
combaterea contrafacerii și pirateriei, al 
cărui sediu ar trebui să fie în cadrul unei 
agenții înrudite; invită Comisia să asigure 
faptul că întreprinderile mici și mijlocii 
pot participa activ în cadrul 
Observatorului, nu numai prin 
garantarea faptului că există suficiente 
locuri pentru ele în organismele 
consultative și, posibil, de asemenea, în 
cele de supraveghere ale Observatorului, 
ci și prin rambursarea tuturor costurilor 
pe care aceste întreprinderi trebuie să le 
suporte în legătură cu activitățile lor 
legate de Observator;

Or. nl

Amendamentul 4
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativele Comisiei de a 
consolida mijloacele de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală și solicită furnizarea de 

1. salută inițiativele Comisiei de a 
consolida mijloacele de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală și invită Comisia și statele 
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finanțare pe termen lung a Observatorului 
comunitar pentru combaterea contrafacerii 
și pirateriei; 

membre să analizeze finanțarea pe termen 
lung și guvernanța Observatorului 
comunitar pentru combaterea contrafacerii 
și pirateriei; subliniază faptul că 
Parlamentul European trebuie să aibă 
competențe de supraveghere asupra 
tuturor viitoarelor guvernanțe și 
modificări structurale ale Observatorului;

Or. en

Amendamentul 5
María Muñiz De Urquiza

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativele Comisiei de a 
consolida mijloacele de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală și solicită furnizarea de 
finanțare pe termen lung a Observatorului 
comunitar pentru combaterea contrafacerii 
și pirateriei;

1. salută inițiativele Comisiei de a 
consolida mijloacele de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală și solicită furnizarea de 
finanțare pe termen lung a Observatorului 
comunitar pentru combaterea contrafacerii;

Or. es

Amendamentul 6
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută inițiativele Comisiei de a 
consolida mijloacele de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală și solicită furnizarea de 
finanțare pe termen lung a Observatorului 
comunitar pentru combaterea 
contrafacerii și pirateriei;

1. salută inițiativele Comisiei de a 
consolida mijloacele de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală și solicită dotarea
Observatorului comunitar pentru 
combaterea contrafacerii și pirateriei cu 
echipamente și resurse umane, pentru a-și 
putea desfășura activitatea sa polivalentă 
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în mod efectiv, precum și furnizarea 
finanțării sale pe termen lung; 

Or. el

Amendamentul 7
Christian Engström

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că contrafacerea 
produselor comerciale, pe de o parte, și 
pirateria on-line, pe de altă parte, sunt 
două fenomene diferite, care ar trebui 
tratate separat în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 8
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra impactului 
semnificativ al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra pieței 
interne și, prin urmare, invită Comisia să 
consolideze legislația existentă (și, dacă 
este cazul, să examineze în mod adecvat 
eficacitatea acesteia), în special în ceea ce 
privește lupta împotriva creșterii volumului 
produselor contrafăcute provenind din 
țările terțe și a produselor contrafăcute
care pun în pericol sănătatea 
consumatorilor, în special sănătatea 
tinerilor consumatori;

2. atrage atenția asupra impactului 
semnificativ al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra pieței 
interne și, prin urmare, invită Comisia să 
consolideze legislația existentă (și, dacă 
este cazul, să examineze în mod adecvat 
eficacitatea acesteia), în special în ceea ce 
privește lupta împotriva creșterii volumului 
produselor contrafăcute provenind din 
țările terțe și a produselor care aduc 
atingere mărcilor comerciale și care pun 
în pericol sănătatea consumatorilor, în 
special sănătatea tinerilor consumatori;

(Acest amendament se aplică în întreg 
textul. Adoptarea lui implică efectuarea 
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unor modificări corespunzătoare în text.)

Or. en

Amendamentul 9
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenţia asupra impactului 
semnificativ al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra pieţei 
interne şi, prin urmare, invită Comisia să 
consolideze legislaţia existentă (şi, dacă 
este cazul, să examineze în mod adecvat 
eficacitatea acesteia), în special în ceea ce 
priveşte lupta împotriva creşterii volumului 
produselor contrafăcute provenind din 
ţările terţe şi a produselor contrafăcute care 
pun în pericol sănătatea consumatorilor, în 
special sănătatea tinerilor consumatori;

2. atrage atenția asupra impactului 
semnificativ al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra pieței 
interne și, prin urmare, invită Comisia să 
consolideze legislația existentă (și, dacă 
este cazul, să examineze în mod adecvat 
eficacitatea acesteia), în special în ceea ce 
privește lupta împotriva creșterii volumului 
produselor contrafăcute provenind din 
țările terțe și a produselor contrafăcute care 
pun în pericol sănătatea consumatorilor, în 
special sănătatea tinerilor consumatori, în 
legătură cu care ar trebui analizate, de 
asemenea, cauzele acestei creșteri;

Or. nl

Amendamentul 10
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra impactului 
semnificativ al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra pieței 
interne și, prin urmare, invită Comisia să 
consolideze legislația existentă (și, dacă 
este cazul, să examineze în mod adecvat 
eficacitatea acesteia), în special în ceea ce 

2. atrage atenția asupra impactului 
semnificativ al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra pieței 
interne și, prin urmare, invită Comisia să 
examineze în mod adecvat eficacitatea 
legislației existente și să o consolideze, cu 
respectarea drepturilor omului, analizând, 
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privește lupta împotriva creșterii 
volumului produselor contrafăcute 
provenind din țările terțe și a produselor 
contrafăcute care pun în pericol sănătatea 
consumatorilor, în special sănătatea 
tinerilor consumatori;

de asemenea, posibilitatea aplicării de 
sancțiuni, în special în cazurile care 
prezintă riscuri pentru viețile oamenilor; 
subliniază faptul că ar trebui acordată o 
atenție deosebită luptei împotriva creșterii 
volumului produselor contrafăcute 
provenind din țările terțe și a produselor 
contrafăcute care pun în pericol sănătatea 
consumatorilor, în special sănătatea 
tinerilor consumatori

Or. el

Amendamentul 11
Christian Engström

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra impactului 
semnificativ al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra pieței 
interne și, prin urmare, invită Comisia să 
consolideze legislația existentă (și, dacă 
este cazul, să examineze în mod adecvat 
eficacitatea acesteia), în special în ceea ce 
privește lupta împotriva creșterii volumului 
produselor contrafăcute provenind din 
țările terțe și a produselor contrafăcute care 
pun în pericol sănătatea consumatorilor, în 
special sănătatea tinerilor consumatori;

2. atrage atenția asupra impactului 
semnificativ al contrafacerii produselor 
asupra pieței interne și, prin urmare, invită 
Comisia să examineze în mod adecvat 
eficacitatea legislației existente, în special 
în ceea ce privește lupta împotriva creșterii 
volumului produselor contrafăcute 
provenind din țările terțe și a produselor 
contrafăcute care pun în pericol sănătatea 
consumatorilor, în special sănătatea 
tinerilor consumatori;

Or. en

Amendamentul 12
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra impactului 
semnificativ al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra pieței 
interne și, prin urmare, invită Comisia să 
consolideze legislația existentă (și, dacă 
este cazul, să examineze în mod adecvat 
eficacitatea acesteia), în special în ceea ce 
privește lupta împotriva creșterii 
volumului produselor contrafăcute 
provenind din țările terțe și a produselor 
contrafăcute care pun în pericol sănătatea 
consumatorilor, în special sănătatea 
tinerilor consumatori;

2. atrage atenția asupra impactului 
semnificativ al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra pieței 
interne, dar subliniază că, înainte de 
propunerea unor măsuri noi la nivel UE 
privind aplicarea DPI, ar trebui efectuată 
o analiză detaliată a necesității luării 
acestor măsuri, însoțită de o evaluare 
completă a impactului; reafirmă faptul că 
principiul subsidiarității trebuie respectat 
în cadrul tuturor examinărilor viitoare ale 
legislației din acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 13
María Muñiz De Urquiza

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra impactului 
semnificativ al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra pieței 
interne și, prin urmare, invită Comisia să 
consolideze legislația existentă (și, dacă 
este cazul, să examineze în mod adecvat 
eficacitatea acesteia), în special în ceea ce 
privește lupta împotriva creșterii volumului 
produselor contrafăcute provenind din 
țările terțe și a produselor contrafăcute care 
pun în pericol sănătatea consumatorilor, în 
special sănătatea tinerilor consumatori;

2. atrage atenția asupra impactului 
semnificativ al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra pieței 
interne și, prin urmare, invită Comisia să 
consolideze legislația existentă (și, dacă 
este cazul, să examineze în mod adecvat 
eficacitatea acesteia), în special în ceea ce 
privește lupta împotriva creșterii volumului 
produselor contrafăcute provenind din 
țările terțe și a produselor contrafăcute care 
pun în pericol sănătatea consumatorilor; 

Or. es
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Amendamentul 14
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea unui sistem 
consecvent, eficient și echilibrat al 
protecției drepturilor de proprietate 
intelectuală, care să țină seama de 
drepturile și obligațiile, precum și de 
libertățile fundamentale ale utilizatorilor, 
care să sporească capacitatea de inovare, 
să creeze stimulente și să susțină 
claritatea juridică atât pentru deținătorii 
drepturilor, cât și pentru consumatorii de 
pe piața internă;

Or. en

Amendamentul 15
Róża Thun Und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța conștientizării 
de către public a impactului contrafacerii 
și pirateriei asupra societății și economiei, 
în particular a pericolului potențial al 
produselor contrafăcute pentru sănătate 
și siguranță, precum și pentru 
competitivitatea europeană, creație, 
inovație și locurile de muncă, și 
încurajează Comisia, statele membre și 
părțile interesate să analizeze și să 
dezvolte campanii de sensibilizare 
efective, inclusiv o Zi europeană 
împotriva contrafacerii și pirateriei, 
precum și campanii dedicate în mod 
special tinerilor;
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Or. en

Amendamentul 16
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să creeze un sistem de 
mărci de certificare ale UE, care ar 
conferi un nivel ridicat de protecție 
mărcilor de certificare instituite la nivel 
european sau național; 

eliminat

Or. de

Amendamentul 17
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să creeze un sistem de 
mărci de certificare ale UE, care ar conferi 
un nivel ridicat de protecție mărcilor de 
certificare instituite la nivel european sau 
național;

3. invită Comisia să analizeze dacă se 
justifică crearea unui sistem de mărci de 
certificare al UE, care ar conferi un nivel 
ridicat de protecție a mărcilor de certificare 
instituite la nivel european sau național;

Or. nl

Amendamentul 18
Zuzana Roithová, Christian Engström

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să creeze un sistem de 3. invită Comisia să creeze un sistem de 
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mărci de certificare ale UE, care ar conferi 
un nivel ridicat de protecție mărcilor de 
certificare instituite la nivel european sau 
național;

mărci de certificare al UE, care ar conferi 
un nivel ridicat de protecție mărcilor de 
certificare instituite la nivel european sau 
național, precum și norme comune și un 
cadru juridic de certificare, garanție, 
calitate și mărci de siguranță, și să 
furnizeze instrumente suplimentare 
efective împotriva produselor contrafăcute 
care utilizează aceste mărci de certificare 
în mod abuziv;

Or. en

Amendamentul 19
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să creeze un sistem de 
mărci de certificare ale UE, care ar conferi 
un nivel ridicat de protecție mărcilor de 
certificare instituite la nivel european sau 
național;

3. având în vedere că nu s-a reușit 
asigurarea nivelului dorit de siguranță 
pentru consumatorii europeni prin 
utilizarea de marcaje, precum marcajul 
CE, invită Comisia să analizeze dacă 
crearea unui sistem de mărci de certificare 
al UE ar conferi un nivel mai ridicat de 
protecție a mărcilor de certificare instituite 
la nivel european sau național;

Or. el

Amendamentul 20
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că încălcările actuale ale 
drepturilor de proprietate intelectuală vor 
reduce capacitatea de inovare și 
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creativitatea în UE și vor conduce la 
pierderea de locuri de muncă în UE;

Or. en

Amendamentul 21
Zuzana Roithová, Christian Engström

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că sistemul de mărci 
de certificare al UE ar trebui să asigure o 
protecție suplimentară față de cea oferită 
de mărcile comerciale comunitare și ar 
trebui să fie gestionat de Oficiul pentru 
Armonizare în cadrul Pieței Interne 
(mărci, desene și modele industriale);

Or. en

Amendamentul 22
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită intensificarea cooperării 
administrative și a schimbului de informații 
dintre autoritățile de supraveghere în ceea ce 
privește încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală;

4. solicită intensificarea cooperării 
administrative și a schimbului de informații 
dintre autoritățile de supraveghere, precum
și intensificarea cooperării între 
autoritățile vamale și cele de 
supraveghere a piețelor în ceea ce privește 
încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală; în acest sens, invită Comisia 
să depună eforturi mai mari pentru a 
monitoriza punerea în aplicare de către 
statele membre a regulamentelor în 
materie de supraveghere a pieței, în 
special a Regulamentului (CE) nr. 
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765/2008, și, dacă este necesar, să inițieze 
fără întârziere proceduri de încălcare a 
dreptului comunitar;

Or. de

Amendamentul 23
Christian Engström

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită intensificarea cooperării 
administrative și a schimbului de informații 
dintre autoritățile de supraveghere în ceea 
ce privește încălcarea drepturilor de 
proprietate intelectuală;

4. solicită intensificarea cooperării 
administrative și a schimbului de informații 
dintre autoritățile de supraveghere în ceea 
ce privește contrafacerea produselor;

Or. en

Amendamentul 24
María Muñiz De Urquiza

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită intensificarea cooperării 
administrative și a schimbului de 
informații dintre autoritățile de 
supraveghere în ceea ce privește încălcarea 
drepturilor de proprietate intelectuală;

4. solicită consolidarea cooperării 
transfrontaliere și a schimbului de 
informații dintre autoritățile de 
supraveghere în ceea ce privește încălcarea 
drepturilor de proprietate intelectuală; 

Or. es

Amendamentul 25
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută Comunicarea Comisiei din 11 
septembrie 2009, care urmărește 
adoptarea unor măsuri nelegislative 
suplimentare; regretă, totuși, faptul că 
aceasta nu a inclus propuneri legislative 
pentru a aborda problema încălcărilor 
drepturilor de proprietate intelectuală;

Or. en

Amendamentul 26
Róża Thun Und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să eficientizeze și să 
consolideze cooperarea și schimburile de 
informații între Comisie și statele 
membre, precum și între statele membre și 
în interiorul lor, cu privire la toate 
chestiunile privind drepturile de 
proprietate intelectuală, prin crearea unei 
platforme de coordonare unice, flexibile și 
eficiente; este de părere că Parlamentul 
European ar trebui să fie informat cu 
regularitate cu privire la rezultatele 
acestei cooperări;

Or. en

Amendamentul 27
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4c. invită Comisia, în contextul cercetării 
pe care propune să o efectueze și al 
rapoartelor pe care intenționează să le 
elaboreze, să analizeze, de asemenea, 
subiectul colectării și distribuirii corecte a 
drepturilor plătite autorilor de către 
organizațiile responsabile cu gestionarea 
drepturilor colective;

Or. el

Amendamentul 28
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să elaboreze măsuri la 
nivel internațional pentru cooperarea 
autorităților de supraveghere în domeniul 
protecției consumatorului cu țările terțe (în 
conformitate cu articolul 18 din 
Regulamentul privind cooperarea în 
materie de protecție a consumatorului) 
pentru a facilita aplicarea de sancțiuni 
împotriva distribuitorilor internaționali de 
produse contrafăcute;

5. invită Comisia să elaboreze măsuri la 
nivel internațional pentru cooperarea 
autorităților de supraveghere în domeniul 
protecției consumatorului cu țările terțe (în 
conformitate cu articolul 18 din 
Regulamentul privind cooperarea în 
materie de protecție a consumatorului) și 
să intensifice cooperarea internațională 
cu autoritățile lor vamale și de 
supraveghere a piețelor, pentru a facilita 
aplicarea de sancțiuni împotriva 
distribuitorilor internaționali de produse 
contrafăcute; 

Or. de

Amendamentul 29
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că în cadrul juridic 
european ar trebui creată posibilitatea de 
a iniția acțiuni împotriva încălcărilor 
drepturilor de autor, în conformitate cu 
tratatele internaționale;

Or. en

Amendamentul 30
Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, în ceea ce privește 
necesitatea de a rezolva în mod eficace 
problema cantităților importante de 
produse contrafăcute provenind din țările 
terțe și care pătrund pe piața internă, este 
necesar ca Parlamentul să fie informat 
imediat și pe deplin cu privire la toate 
stadiile negocierilor referitoare la Acordul 
comercial de combatere a contrafacerii 
(ACTA), în conformitate cu articolul 218 
alineatul (10) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; 

6. consideră că, în ceea ce privește 
necesitatea de a rezolva în mod eficace 
problema cantităților importante de 
produse contrafăcute provenind din țările 
terțe și care pătrund pe piața internă, este 
necesar ca Parlamentul să fie informat 
imediat și pe deplin cu privire la toate 
stadiile negocierilor referitoare la Acordul 
comercial de combatere a contrafacerii 
(ACTA), în conformitate cu articolul 218 
alineatul (10) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; 
în acest sens, reamintește deciziile 
anterioare ale Parlamentului privind 
abordarea încălcărilor drepturilor de 
proprietate intelectuală, așa cum s-a 
hotărât recent în Directiva-cadru privind 
un cadru de reglementare comun pentru 
rețelele și serviciile de comunicații 
electronice1;

Or. en

                                               
1 JO L 337, 18.12.2009, p. 37.
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Amendamentul 31
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că, în ceea ce privește 
necesitatea de a rezolva în mod eficace 
problema cantităților importante de 
produse contrafăcute provenind din țările 
terțe și care pătrund pe piața internă, este 
necesar ca Parlamentul să fie informat 
imediat și pe deplin cu privire la toate 
stadiile negocierilor referitoare la Acordul 
comercial de combatere a contrafacerii 
(ACTA), în conformitate cu articolul 218 
alineatul (10) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

6. consideră că, în ceea ce privește 
necesitatea de a rezolva în mod eficace 
problema cantităților importante de 
produse contrafăcute provenind din țările 
terțe și care pătrund pe piața internă, este 
necesar ca, fără să se încalce legislația 
europeană din domeniul vieții private,
Parlamentul să fie informat imediat și pe 
deplin cu privire la toate stadiile 
negocierilor referitoare la Acordul 
comercial de combatere a contrafacerii 
(ACTA), în conformitate cu articolul 218 
alineatul (10) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; observă că 
informațiile furnizate ar trebui să includă 
o evaluare completă a impactului relației 
dintre un asemenea acord și drepturile 
fundamentale și legislația europeană în 
domeniul vieții private;

Or. nl

Amendamentul 32
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. prin urmare, invită Parlamentul să 
propună de urgență o strategie legislativă 
cuprinzătoare care să abordeze toate 
aspectele drepturilor de proprietate 
intelectuală, până la sfârșitul lui 2010, 
pentru a îmbunătăți punerea în aplicare;

Or. en
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Amendamentul 33
Christian Engström

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită să se propună măsuri 
proporționale pentru combaterea eficientă 
și cu succes a impactului negativ asupra 
pieței interne al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală în mediul digital 
(al pirateriei) și solicită Observatorului să 
analizeze impactul unor sisteme 
alternative de compensație echitabilă 
(spre exemplu, aplicarea de licențe 
forfetare);

7. solicită Comisiei să elaboreze un raport 
privind aplicarea Directivei 2004/48/CE, 
care să cuprindă o evaluare a eficienței 
măsurilor adoptate și a compatibilității lor 
cu drepturile fundamentale, precum și o 
evaluare a impactului acesteia asupra 
inovației și asupra dezvoltării societății 
informaționale, în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (1) din directivă și, 
dacă este necesar, să propună modificări;

Or. en

Amendamentul 34
María Muñiz De Urquiza

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită să se propună măsuri 
proporționale pentru combaterea eficientă 
și cu succes a impactului negativ asupra 
pieței interne al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală în mediul digital (al 
pirateriei) și solicită Observatorului să 
analizeze impactul unor sisteme 
alternative de compensație echitabilă 
(spre exemplu, aplicarea de licențe 
forfetare);

7. solicită să se propună măsuri 
proporționale pentru combaterea eficientă 
și cu succes a impactului negativ asupra 
pieței interne al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală în mediul digital;

Or. es
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Amendamentul 35
Róża Thun Und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită să se propună măsuri 
proporționale pentru combaterea eficientă 
și cu succes a impactului negativ asupra 
pieței interne al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală în mediul digital (al 
pirateriei) și solicită Observatorului să 
analizeze impactul unor sisteme alternative 
de compensație echitabilă (spre exemplu, 
aplicarea de licențe forfetare);

7. solicită să se propună măsuri 
proporționale pentru combaterea eficientă 
și cu succes a impactului negativ asupra 
pieței interne al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală în mediul digital (al 
pirateriei) și solicită Observatorului să 
analizeze impactul unor sisteme alternative 
de compensație echitabilă;

Or. en

Amendamentul 36
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită să se propună măsuri 
proporționale pentru combaterea eficientă 
și cu succes a impactului negativ asupra 
pieței interne al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală în mediul digital (al 
pirateriei) și solicită Observatorului să 
analizeze impactul unor sisteme alternative 
de compensație echitabilă (spre exemplu, 
aplicarea de licențe forfetare);

7. solicită să se propună măsuri 
proporționale pentru combaterea eficientă 
și cu succes a impactului negativ asupra 
pieței interne al încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală în mediul digital (al 
încălcării drepturilor de autor) și solicită 
Observatorului să analizeze impactul unor 
sisteme alternative de compensație 
echitabilă (spre exemplu, aplicarea de 
licențe forfetare);
(Acest amendament se aplică în întreg 
textul. Adoptarea lui implică efectuarea 
unor modificări corespunzătoare în text.)

Or. en
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Amendamentul 37
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. nu împărtășește convingerea Comisiei 
conform căreia actualul cadru de aplicare 
a măsurilor de drept civil pentru 
respectarea drepturilor în UE este eficient 
și suficient armonizat pentru a permite 
funcționarea adecvată a pieței interne; 
consideră că în cadrul juridic european ar 
trebui creată posibilitatea inițierii unor 
acțiuni în justiție împotriva celor care 
încalcă drepturile de proprietate 
intelectuală și reamintește Comisiei că 
raportul privind aplicarea Directivei 
2004/48/CE este esențial pentru 
confirmarea acestor concluzii;

Or. en

Amendamentul 38
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. consideră că, în ceea ce privește 
necesitatea soluționării efective a 
problemei cantităților mari de produse 
contrafăcute care intră pe piața internă, 
ar trebui să se prevadă de urgență în 
legislația vamală a UE posibilitatea 
confiscării și eliminării de pe piață a 
acestor produse în oricare din punctele de 
la granițele externe ale UE, indiferent de 
țara din care sunt importate; subliniază 
că, din acest motiv, este necesară 
introducerea de urgență a unui brevet UE 
unic care să ofere o protecție continuă pe 
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întreg teritoriul UE; de asemenea, 
subliniază faptul că utilizarea unei mărci 
comerciale comunitare asigură această 
protecție continuă pe întreg teritoriul UE 
și, în consecință, permite practica 
confiscării efective la toate granițele 
externe ale UE; prin urmare, consideră că 
este vital ca utilizarea mărcilor comerciale 
comunitare să nu fie stingherită de 
introducerea unei cerințe noi conform 
căreia o marcă comercială comunitară ar 
fi condiţionată de utilizarea ei efectivă în 
mai multe state membre;

Or. de

Amendamentul 39
Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază că protecția datelor poate fi 
considerată o barieră pentru lupta 
împotriva încălcării drepturilor de autor 
on-line, ridicând semne de întrebare în 
ceea ce privește conformitatea legislației 
în materie de protecție a datelor cu 
legislația privind punerea în aplicare a 
drepturilor de autor on-line, și invită 
Comisia să delibereze cu privire la acest 
subiect și să analizeze modul în care să 
echilibreze cel mai bine drepturile 
cetățenilor individuali cu drepturile de 
proprietate intelectuală ale creatorilor și 
inventatorilor; 

Or. en
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Amendamentul 40
Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 7d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. salută abordarea Comisiei prin care 
aceasta caută să faciliteze dialogul între 
părțile interesate în scopul adoptării de 
comun acord a unor măsuri voluntare de 
reducere a contrafacerii și pirateriei în 
actualul cadru juridic; 

Or. en

Amendamentul 41
Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 7e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7e. încurajează Comisia și părțile 
interesate să continue dialogurile actuale 
și să caute cu hotărâre să obțină acorduri 
de adoptare a unor măsuri practice 
voluntare menite să reducă contrafacerea 
și pirateria în piața internă, atât online, 
cât și offline; 

Or. en

Amendamentul 42
Rafał Trzaskowski

Proiect de aviz
Punctul 7f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7f. invită Comisia, în cazul în care în 
urma dialogurilor între părțile interesate 
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nu se ajunge la adoptarea de comun 
acord a unor soluții, să analizeze situația 
și să prezinte o propunere legislativă; 

Or. en

Amendamentul 43
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Observatorul să analizeze 
problemele legate de depozitarea și 
eliminarea unor cantități importante de 
produse contrafăcute și să faciliteze 
reutilizarea acestora pentru a răspunde 
necesităților organizațiilor nonprofit.

eliminat

Or. el

Amendamentul 44
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Observatorul să analizeze 
problemele legate de depozitarea și 
eliminarea unor cantități importante de 
produse contrafăcute și să faciliteze
reutilizarea acestora pentru a răspunde
necesităților organizațiilor nonprofit.

8. invită Observatorul să analizeze 
problemele legate de depozitarea și 
eliminarea unor cantități importante de 
produse contrafăcute și să simplifice 
normele existente privind reutilizarea 
produselor contrafăcute cu 
consimțământul titularilor drepturilor, 
pentru satisfacerea necesităților
organizațiilor nonprofit.

Or. en
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Amendamentul 45
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Observatorul să analizeze 
problemele legate de depozitarea și 
eliminarea unor cantități importante de 
produse contrafăcute și să faciliteze 
reutilizarea acestora pentru a răspunde 
necesităților organizațiilor nonprofit.

8. invită Observatorul să analizeze 
problemele legate de depozitarea și 
eliminarea unor cantități importante de 
produse contrafăcute și să faciliteze 
reutilizarea acestora pentru a răspunde 
necesităților organizațiilor nonprofit care 
vizează obiective sociale.

Or. nl

Amendamentul 46
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că este necesară crearea 
unei campanii de sensibilizare la nivel 
european, național și local cu privire la 
riscurile pe care produsele contrafăcute le 
prezintă pentru sănătatea și siguranța 
consumatorilor, dar și la impactul negativ 
pe care îl au contrafacerea și pirateria 
asupra economiei și societății; subliniază 
că este necesar ca, în special, tinerii 
consumatori europeni să fie educați să 
aprecieze faptul că drepturile de 
proprietate intelectuală sunt proprietatea 
cuiva, drept care sub nicio formă nu 
trebuie încălcate;

Or. en
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Amendamentul 47
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază faptul că drepturile de 
proprietate intelectuală sunt unul dintre 
cele mai importante instrumente de care 
dispun IMM-urile pentru a-și spori 
competitivitatea; este totuși îngrijorat de 
faptul că lipsa simțită a neaplicării 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
însoțită de costurile și complexitatea 
asigurării drepturilor de proprietate 
intelectuală, deseori descurajează 
IMM-urile să mai folosească protecția 
oferită; prin urmare, îndeamnă Comisia 
și statele membre să analizeze 
posibilitatea întreprinderii unor acțiuni 
comune pentru a ajuta IMM-urile să-și 
apere drepturile de proprietate 
intelectuală și invită Comisia să cerceteze 
valoarea dezvoltării unei asemenea 
inițiative prin intermediul Observatorului 
comunitar pentru combaterea 
contrafacerii și pirateriei; 

Or. en

Amendamentul 48
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. reamintește importanța marcajului CE 
pentru lupta împotriva contrafacerii, 
precum și faptul că „pachetul produse” 
introduce obligații pentru producători și 
importatori prin faptul că vor răspunde 
din punct de vedere juridic și, prin 
urmare, vor putea fi urmăriți în justiție 
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dacă vor utiliza marcajul CE în mod 
abuziv; invită Comisia să țină seama de 
aceste dispoziții la elaborarea de noi 
propuneri menite să consolideze cadrul 
juridic privind încălcarea drepturilor de 
autor;

Or. en

Amendamentul 49
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. solicită să se organizeze campanii 
publice de sensibilizare mai bine orientate 
și cu mai mare accent pe noile mijloace de 
informare, care să urmărească să le ofere 
consumatorilor o mai mare autoritate în 
lupta împotriva produselor contrafăcute, 
în special să-i educe cum să recunoască 
produsele contrafăcute; 

Or. en

Amendamentul 50
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 8e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8e. prin urmare, invită Comisia să facă 
presiuni asupra industriei pentru a crea 
posibilități de plată și mai numeroase, 
astfel încât consumatorilor europeni să le 
fie mai ușor să cumpere conținut oferit 
prin mijloace legale și astfel încât 
descărcările legale să crească în UE; 
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Or. en

Amendamentul 51
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8f. recunoaște necesitatea utilizării 
structurilor instituționale existente în 
statele membre în lupta împotriva 
produselor contrafăcute și, prin urmare, 
invită oficiile de brevete naționale și alte 
instituții din domeniul drepturilor de 
proprietate intelectuală să ofere 
întreprinderilor mici și mijlocii și 
publicului un sprijin mai mare și o 
formare mai bună;

Or. en

Amendamentul 52
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8g. subliniază că, în vederea găsirii unor 
soluții adecvate pentru abordarea 
încălcărilor drepturilor de proprietate 
intelectuală în piața internă, este necesar 
să se colecteze date independente, viabile 
și comparabile privind cauzele, efectele, 
consecințele și anvergura încălcărilor 
diferitelor drepturi de proprietate 
intelectuală și impactul acestora asupra 
consumatorilor și asupra funcționării 
pieței interne;

Or. en
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Amendamentul 53
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8h. invită Observatorul să dezvolte si să 
promoveze bune practici nu numai în UE, 
ci și în cadrul forumurilor internaționale 
(Organizația Mondială a Proprietății 
Intelectuale, Organizația Mondială a 
Comerțului etc.);

Or. en

Amendamentul 54
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8i. solicită o implicare mai mare a 
Parlamentului și a publicului în 
activitatea referitoare la viitoarele măsuri 
împotriva încălcărilor drepturilor de 
proprietate intelectuală; în această 
privință, critică lipsa informațiilor 
referitoare la progresul înregistrat de 
grupurile de lucru ale părților interesate 
înființate de Comisie și de Observator; 
prin urmare, solicită crearea unei 
platforme parlamentare pentru grupurile 
de lucru ale părților interesate;

Or. en
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Amendamentul 55
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8j. constată că, în activitatea Comisiei în 
materie de combatere a încălcărilor 
drepturilor de proprietate intelectuală, ar 
trebuie să fie implicate mai mult 
autoritățile de aplicare a legii și cele 
responsabile cu protecția datelor, 
reprezentanți ai EUROPOL și 
EUROJUST, ai mediului academic, ai 
avocaturii și ai societății civile; prin 
urmare, solicită ca acești reprezentanți să 
fie invitați să facă parte din grupurile de 
lucru ale părților interesate;

Or. en

Amendamentul 56
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8k. așteaptă cu interes Comunicarea 
Comisiei referitoare la transpunerea 
directivei privind punerea în aplicare a 
DPI în statele membre și este pregătit să 
discute posibilitățile de îmbunătățire a 
clarității juridice pentru părțile implicate;

Or. en

Amendamentul 57
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8l (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8l. având în vedere faptul că mediul 
digital se dezvoltă rapid, invită Comisia să 
adapteze mai repede normele existente 
privind lupta împotriva încălcărilor 
drepturilor de proprietate intelectuală la 
schimbările care au loc la nivelul piețelor 
și al tehnologiilor;

Or. en

Amendamentul 58
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8m. subliniază că cea mai mare provocare 
pentru piața internă este lupta împotriva 
încălcărilor drepturilor de proprietate 
intelectuală la granițele externe ale UE și 
în țările terțe; în această privință, invită 
Comisia să creeze în țările terțe (în special 
în India și Rusia) mai multe birouri de 
asistență în domeniul proprietății 
intelectuale pentru a-i sprijini pe 
întreprinzătorii europeni în aplicarea mai 
activă a drepturilor lor de proprietate 
intelectuală și în combaterea încălcărilor 
drepturilor de proprietate intelectuală în 
țările terțe, precum și în combaterea 
introducerii pe piața internă a produselor 
contrafăcute fabricate în aceste țări terțe;

Or. en

Amendamentul 59
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8n (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8n. invită Comisia să pregătească 
strategia actualizată a UE în domeniul 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
care va propune măsuri proporționale 
pentru combaterea efectivă și reușită a 
încălcărilor drepturilor de proprietate 
intelectuală;

Or. en

Amendamentul 60
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8o (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8o. invită Observatorul să analizeze 
chestiunea licențelor multiteritoriale 
pentru conținutul digital pentru a dezvolta 
în continuare oferirea în mod legal a 
conținutului digital;

Or. en

Amendamentul 61
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8p (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8p. invită statele membre și Comisia să 
instituie un mecanism eficient de 
supraveghere a pieței, în particular un 
sistem de avertizare timpurie pentru 
produsele contrafăcute, care ar permite 
retragerea rapidă de pe piață a acestor 
produse pe întreg teritoriul Uniunii;
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Or. en

Amendamentul 62
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8q (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8q. invită statele membre și Comisia să 
extindă cooperarea între Oficiul pentru 
Armonizare în cadrul Pieței Interne 
(mărci, desene și modele industriale) și 
birourile naționale din domeniul 
proprietății intelectuale pentru a acoperi, 
de asemenea, lupta împotriva încălcărilor 
drepturilor de proprietate intelectuală;

Or. en

Amendamentul 63
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8r (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8r. invită Comisia să identifice problemele 
și necesitățile particulare ale IMM-urilor 
pentru a dezvolta măsuri specifice în 
vederea sprijinirii lor în lupta împotriva 
încălcărilor drepturilor de proprietate 
intelectuală, precum și pentru a le permite 
să se apere mai bine atât în UE, cât și în 
țările terțe;

Or. en
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Amendamentul 64
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8s (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8s. invită Comisia să organizeze 
activitatea Observatorului într-un mod 
care să permită dezvoltarea unei viziuni 
mai cuprinzătoare a implicațiilor 
economice, sociale și societale ale 
încălcărilor drepturilor de proprietate 
intelectuală, inclusiv ale costurilor 
indirecte pentru bugetul public, precum 
pierderile din necolectarea taxelor și 
pierderile de locuri de muncă în UE;

Or. en

Amendamentul 65
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8t (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8t. subliniază faptul că o luptă efectivă 
împotriva încălcărilor drepturilor de 
proprietate intelectuală presupune ca 
produsele contrafăcute care provin din 
țări terțe să fie confiscate la granițele 
externe ale UE în conformitate cu 
reglementările UE în domeniul vamal; 
reamintește faptul că acest lucru poate fi 
asigurat numai dacă drepturile de 
proprietate intelectuală sunt protejate pe 
întreg teritoriul UE, iar produsele pot fi 
confiscate la fiecare graniță externă, 
indiferent de țara prin care intră; 
reamintește că, în consecință, crearea 
brevetului UE este deosebit de importantă 
în lupta împotriva contrafacerii și 
subliniază, de asemenea, faptul că 
utilizarea mărcii comerciale comunitare 



AM\806331RO.doc 35/35 PE439.272v01-00

RO

nu ar trebui să fie diminuată prin 
impunerea cerinței ca aceasta să fie 
utilizată în mai multe state membre;

Or. en

Amendamentul 66
Zuzana Roithová

Proiect de aviz
Punctul 8u (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8u. invită Comisia să identifice punctele 
slabe din actualul cadru juridic al 
aplicării drepturilor de proprietate 
intelectuală, în vederea consolidării și 
clarificării cadrului existent, inclusiv a 
clarificării relațiilor dintre aplicarea 
drepturilor de proprietate intelectuală și 
protecția datelor;

Or. en


