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Alteração 14
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os direitos de propriedade intelectual 
são bens comerciais vitais que contribuem 
para garantir que os inovadores e os 
criadores obtêm uma justa compensação 
pelo seu trabalho e que o seu investimento 
em investigação e em novas ideias é 
protegido.

(2) Os direitos de propriedade intelectual 
são bens comerciais vitais para todo o 
sistema produtivo europeu, incluindo as 
pequenas e médias empresas, que 
contribuem para garantir que os inovadores 
e os criadores obtêm uma justa 
compensação pelo seu trabalho e que o seu 
investimento em investigação e em novas 
ideias é protegido.

Or. it

Alteração 15
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os direitos de propriedade intelectual 
são bens comerciais vitais que contribuem 
para garantir que os inovadores e os 
criadores obtêm uma justa compensação 
pelo seu trabalho e que o seu investimento 
em investigação e em novas ideias é 
protegido.

(2) Os direitos de propriedade intelectual 
são bens comerciais vitais que contribuem 
para garantir que os inovadores e os 
criadores obtêm uma justa compensação 
pelo seu trabalho e que o seu investimento 
em investigação e em novas ideias é 
protegido. Permitem igualmente a 
inovação e facilitam o acesso dos 
consumidores ao conhecimento e à 
informação.

Or. en

Justificação

Os direitos de propriedade intelectual devem, não só possibilitar aos criadores um justo 
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retorno do seu investimento, mas também permitir ao público em geral o acesso à informação 
e ao conhecimento. A UE necessita de um sistema equilibrado para se tornar uma economia 
baseada no conhecimento. Uma protecção excessiva e uma aplicação desproporcionada 
poderão criar um desequilíbrio em detrimento dos consumidores e dos cidadãos. A UE deve 
reconhecer a dupla missão dos DPI.

Alteração 16
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O aumento contínuo das violações dos 
direitos de propriedade intelectual constitui 
uma verdadeira ameaça não só para a 
economia da União como também para a 
saúde e a segurança dos consumidores 
europeus. São, pois, necessárias acções 
eficazes, imediatas e coordenadas à escala 
europeia e mundial para lutar eficazmente 
contra este fenómeno.

(4) O aumento contínuo das violações dos 
direitos de propriedade intelectual constitui 
uma verdadeira ameaça não só para a 
economia da União como também para a 
saúde e a segurança dos consumidores 
europeus. São, pois, necessárias acções 
eficazes, imediatas e coordenadas à escala 
europeia e mundial para lutar eficazmente 
contra este fenómeno. A este propósito, 
convém sublinhar a importância de 
reforçar a colaboração e o intercâmbio de 
informações entre as autoridades 
aduaneiras de cada um dos
Estados-Membros.

Or. it

Alteração 17
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O aumento contínuo das violações dos 
direitos de propriedade intelectual constitui 
uma verdadeira ameaça não só para a 
economia da União como também para a 
saúde e a segurança dos consumidores 

(4) O aumento contínuo das violações dos 
direitos de propriedade intelectual constitui 
uma verdadeira ameaça não só para a 
economia da União como também para a 
saúde e a segurança dos consumidores 



AM\881189PT.doc 5/20 PE474.065v01-00

PT

europeus. São, pois, necessárias acções 
eficazes, imediatas e coordenadas à escala 
europeia e mundial para lutar eficazmente 
contra este fenómeno.

europeus. São, pois, necessárias acções 
eficazes, imediatas e coordenadas à escala 
europeia e mundial para lutar eficazmente 
contra este fenómeno, intensificando-se os 
esforços nos sectores sensíveis para a 
saúde e segurança, nomeadamente no que 
se refere aos medicamentos e alimentos.

Or. pt

Justificação

A falsificação de produtos médicos e alimentares, para além de prejudicar as empresas 
europeias, põe em perigo a vida dos consumidores europeus, podendo conduzir à morte. 
Importa pois intensificar os esforços messes domínios.

Alteração 18
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A Comissão Europeia, em conjunto 
com o Instituto de Harmonização no 
Mercado Interno e o Estados-Membros 
deverão levar a cabo uma análise 
exaustiva das consequências para as 
empresas, em particular para as PME, da 
violação da propriedade intelectual, com o 
propósito de identificar as melhores 
soluções para as suas necessidades 
específicas.

Or. pt

Justificação

A violação dos direitos de propriedade intelectual, reduz significativamente a inovação, 
destrói postos de trabalho cria graves problemas às empresas em especial PME, pelo que 
devemos identificar as melhores soluções para a s suas necessidades e problemas.
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Alteração 19
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Com a finalidade de facilitar e 
racionalizar o acesso a toda a informação 
necessária no que se refere à violação dos 
direitos de propriedade intelectual, os 
Estados-Membros deverão aproveitar o 
sistema de balcões únicos, criados pela 
directiva serviços.

Or. pt

Justificação

A utilização dos balcões únicos permite reduzir burocracias, racionalizar os meios, 
contribuindo para a redução de custos para as empresas

Alteração 20
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O Parlamento Europeu, na sua 
Resolução de 22 de Março de 2010 sobre o 
reforço do controlo do respeito dos direitos 
de propriedade intelectual no mercado 
interno, exorta os Estados-Membros e a 
Comissão a alargarem o âmbito da 
cooperação entre o Instituto e os serviços 
nacionais de propriedade intelectual ao 
combate contra a violação dos direitos de 
propriedade intelectual.

(10) O Parlamento Europeu, na sua 
Resolução de 22 de Setembro de 2010 
sobre o reforço do controlo do respeito dos 
direitos de propriedade intelectual no 
mercado interno, exorta os Estados-
Membros e a Comissão a alargarem o 
âmbito da cooperação entre o Instituto e os 
serviços nacionais de propriedade 
intelectual ao combate contra a violação 
dos direitos de propriedade intelectual;
Propõe igualmente que o Observatório 
leve a cabo uma análise circunstanciada 
do problema do furto de dados em linha e 
apresente propostas tendentes a combater 
o problema.
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Or. pt

Justificação

Existe um crescente problema de espionagem industrial em linha, bem como do furto, em 
linha, de dados que constituem propriedade industrial, nomeadamente documentação técnica 
e código fonte.

Alteração 21
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Com o objectivo de auxiliar os 
empresários europeus a fazerem valer os 
seus direitos de propriedade intelectual 
nos países terceiros e a melhorar a acção 
das autoridades no combate à entrada de 
produtos de contrafacção no mercado 
europeu, deverá ser estabelecida uma 
colaboração estreita entre o IHMI e os 
Serviços de Acção Externa da UE.

Or. pt

Justificação

Para tratar correctamente a questão dos DPI no mercado interno é importante ter em 
consideração não apenas o território da UE mas também a situação nas fronteiras externas 
da UE e nos países terceiros, pelo que os SAE da UE poderão desempenhar um papel 
importante nessa matéria.

Alteração 22
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Tendo em conta o conjunto das tarefas 
confiadas ao Observatório, é necessária 

(11) Tendo em conta o conjunto das tarefas 
confiadas ao Observatório, é necessária 
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uma solução que garanta uma 
infra-estrutura adequada e sustentável para 
o cumprimento dessas tarefas.

uma solução que garanta uma 
infra-estrutura adequada e sustentável para 
o cumprimento dessas tarefas, a fim de 
tornar o Observatório um ponto de 
contacto da União e uma referência 
internacional em matéria de boas 
práticas.

Or. lt

Alteração 23
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O Instituto deve constituir um fórum 
que reúna as autoridades públicas e o 
sector privado, assegurando a recolha, a 
análise e a divulgação de dados objectivos, 
fiáveis e comparáveis em matéria de valor 
dos direitos de propriedade intelectual e 
das violações desses direitos, o 
desenvolvimento das melhores práticas e 
estratégias, de modo a proteger os direitos 
de propriedade intelectual, e a 
sensibilização da opinião pública para os 
impactos da violação dos direitos de 
propriedade intelectual. Além disso, o 
Instituto deve realizar outras tarefas, como, 
por exemplo, melhorar a compreensão do 
valor dos direitos de propriedade 
intelectual, a fim de aumentar os 
conhecimentos das pessoas envolvidas na 
sua aplicação, através de acções de 
formação adequadas, aumentar os 
conhecimentos das técnicas destinadas a 
impedir a contrafacção e melhorar a 
cooperação com os países terceiros e as 
organizações internacionais.

(17O Instituto deve constituir um fórum 
que reúna as autoridades públicas, o sector 
privado e a sociedade civil, assegurando a 
recolha, a análise e a divulgação de dados 
objectivos, fiáveis e comparáveis em 
matéria de valor dos direitos de 
propriedade intelectual e das violações 
desses direitos, o desenvolvimento das 
melhores práticas e estratégias, de modo a 
proteger os direitos de propriedade 
intelectual, e a sensibilização da opinião 
pública para os impactos da violação dos 
direitos de propriedade intelectual. Além 
disso, o Instituto deve realizar outras 
tarefas, como, por exemplo, melhorar a 
compreensão do valor dos direitos de 
propriedade intelectual, a fim de aumentar 
os conhecimentos das pessoas envolvidas 
na sua aplicação, através de acções de 
formação adequadas, aumentar os 
conhecimentos das técnicas destinadas a 
impedir a contrafacção e melhorar a 
cooperação com os países terceiros e as 
organizações internacionais.

Or. fr
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Alteração 24
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No que respeita aos representantes do 
sector privado, quando instalar o 
Observatório no contexto das suas 
actividades, o Instituto deve obter a 
participação de um conjunto representativo 
dos sectores económicos mais 
interessados e com maior experiência no 
combate à violação dos direitos de 
propriedade intelectual, em especial
representantes dos titulares de direitos e
dos fornecedores de serviços Internet. 
Deve ainda ser assegurada uma 
representação adequada dos consumidores 
e das pequenas e médias empresas.

(18) No que respeita aos representantes do 
sector privado, quando instalar o 
Observatório no contexto das suas 
actividades, o Instituto deve obter a 
participação de um conjunto representativo 
dos representantes dos titulares de direitos,
dos fornecedores de serviços Internet e das 
associações de consumidores. Deve ainda 
ser assegurada uma representação 
adequada das pequenas e médias empresas.

Or. fr

Alteração 25
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No que respeita aos representantes do 
sector privado, quando instalar o 
Observatório no contexto das suas 
actividades, o Instituto deve obter a 
participação de um conjunto representativo 
dos sectores económicos mais interessados 
e com maior experiência no combate à 
violação dos direitos de propriedade 
intelectual, em especial representantes dos 
titulares de direitos e dos fornecedores de 
serviços Internet. Deve ainda ser 
assegurada uma representação adequada 
dos consumidores e das pequenas e médias 

(18) No que respeita aos representantes do 
sector privado, quando instalar o 
Observatório no contexto das suas 
actividades, o Instituto deve obter a 
participação de um conjunto representativo 
dos sectores económicos mais interessados 
e com maior experiência no combate à 
violação dos direitos de propriedade 
intelectual, em especial representantes dos 
titulares de direitos e dos fornecedores de 
serviços Internet, garantindo também a 
participação activa de representantes de
diferentes organizações da sociedade civil, 
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empresas. incluindo organizações patronais, 
sindicatos, sociedades de autores e 
organizações de consumidores. Convém 
igualmente garantir que as pequenas e 
médias empresas disponham de apoio 
concreto e de informação sobre os seus 
direitos.

Or. lt

Alteração 26
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No que respeita aos representantes do 
sector privado, quando instalar o 
Observatório no contexto das suas 
actividades, o Instituto deve obter a 
participação de um conjunto representativo 
dos sectores económicos mais interessados 
e com maior experiência no combate à 
violação dos direitos de propriedade 
intelectual, em especial representantes dos 
titulares de direitos e dos fornecedores de 
serviços Internet. Deve ainda ser 
assegurada uma representação adequada
dos consumidores e das pequenas e médias 
empresas.

(18) No que respeita aos representantes do 
sector privado, quando instalar o 
Observatório no contexto das suas 
actividades, o Instituto deve obter a 
participação de um conjunto representativo 
dos sectores económicos mais interessados 
e com maior experiência no combate à 
violação dos direitos de propriedade 
intelectual, em especial representantes dos 
titulares de direitos e dos fornecedores de 
serviços Internet. Deve ainda ser 
assegurada uma representação paritária 
dos consumidores, da sociedade civil e das 
pequenas e médias empresas, assim como 
das autoridades responsáveis pela 
protecção dos dados.

Or. en

Justificação

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens’ fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
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measures when the consumers’ privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Alteração 27
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Sensibilizar os cidadãos para as 
consequências das violações dos direitos de 
propriedade intelectual;

d) Sensibilizar os cidadãos para as 
consequências das violações dos direitos de 
propriedade intelectual, mantendo e 
reforçando as campanhas de 
sensibilização sobre os riscos que os 
produtos contrafeitos representam para a 
saúde e a segurança dos consumidores 
bem como sobre o impacto negativo da 
contrafacção e pirataria para a economia 
e para a sociedade;

Or. pt

Justificação

Tendo em consideração os impactos negativos da contrafacção e pirataria para a sociedade e 
a economia dos países, as campanhas deverão alertar as pessoas sobre o valor dos direitos 
de autor e o impacto negativo da pirataria e contrafacção no emprego e no crescimento, em 
especial entre os jovens consumidores europeus, para a necessidade de respeitar os DPI.

Alteração 28
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Disponibilizar meios destinados a 
informar os cidadãos sobre os direitos de 
propriedade intelectual, para que não só 
exista um controlo, mas também se crie 
um processo de sensibilização através, por 
exemplo, de uma informação integrada 
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em jogos de vídeo acessíveis ao público,
que permita chegar às pessoas, e 
nomeadamente aos jovens, de forma 
rápida, directa e maciça;

Or. nl

Alteração 29
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Aumentar o conhecimento dos meios 
técnicos para a prevenção e a luta contra a 
contrafacção e a pirataria, incluindo 
sistemas de localização e seguimento;

f) Aumentar o conhecimento dos meios 
técnicos para a prevenção e a luta contra a 
contrafacção e a pirataria, incluindo 
sistemas de localização e seguimento, no 
respeito dos direitos e liberdades 
fundamentais, em conformidade com o 
artigo 1.º, n.º 3-A, da Directiva
2002/21/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa 
a um quadro regulamentar comum para 
as redes e serviços de comunicações 
electrónicas (directiva-quadro)1 e com o 
artigo 1.º, n.º 3, da Directiva 2002/22/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
7 de Março de 2002, relativa ao serviço 
universal e aos direitos dos utilizadores 
em matéria de redes e serviços de 
comunicações electrónicas (directiva 
serviço universal)2;
____________________

1 JO L 108 de 24.4.2002, p. 33.
2 JO L 108 de 24.4.2002, p. 51.

Or. fr

Alteração 30
Zuzana Roithová
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Aumentar o conhecimento dos meios 
técnicos para a prevenção e a luta contra a 
contrafacção e a pirataria, incluindo 
sistemas de localização e seguimento;

f) Aumentar o conhecimento dos meios 
técnicos para a prevenção e a luta contra a 
contrafacção e a pirataria, incluindo 
sistemas de localização e seguimento, em 
conformidade com o acervo da União em 
matéria de comércio electrónico e 
protecção de dados;

Or. en

Alteração 31
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Promover a cooperação internacional 
com os serviços de propriedade intelectual 
de países terceiros, a fim de desenvolver 
estratégias e técnicas de protecção dos 
direitos, qualificações e instrumentos de 
propriedade intelectual.

h) Promover a cooperação internacional 
com os serviços de propriedade intelectual 
de países terceiros e as organizações 
internacionais competentes, a fim de 
desenvolver estratégias e técnicas de 
protecção dos direitos, qualificações e 
instrumentos de propriedade intelectual.

Or. en

Justificação

Existem diversas organizações internacionais que se dedicam especificamente aos direitos de 
propriedade intelectual (DPI), como por exemplo a OMPI, ou que pelo menos tratam de 
questões ligadas às violações dos DPI, como a OCDE ou a OMC. Estas organizações, uma 
vez que também conduzem investigações sobre as origens, o alcance e a prevenção das 
violações dos DPI, devem ser associadas às iniciativas de cooperação.

Alteração 32
Bernadette Vergnaud
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Recolher, analisar e divulgar dados 
objectivos, fiáveis e comparáveis 
pertinentes sobre o valor económico dos 
direitos de propriedade intelectual e o seu 
contributo para o crescimento económico, 
o bem-estar, a inovação, a criatividade, a 
diversidade cultural, a criação de empregos 
de grande qualidade e o desenvolvimento 
de produtos e serviços de grande qualidade 
na União;

d) Recolher, analisar e divulgar dados 
objectivos, fiáveis e comparáveis 
pertinentes sobre o valor económico dos 
direitos de propriedade intelectual e o seu 
contributo para o crescimento económico, 
o bem-estar, a inovação, a criatividade, a 
diversidade cultural, a criação de empregos 
de grande qualidade e o desenvolvimento 
de produtos e serviços de grande qualidade 
na União, assim como para a protecção e 
a segurança dos consumidores;

Or. fr

Alteração 33
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Apresentar uma avaliação das 
medidas previstas na Directiva 
2004/48/CE relativas ao respeito dos 
direitos de propriedade intelectual no 
Mercado Interno, do ponto de vista da 
protecção dos direitos assim como os seus 
efeitos nos direitos dos consumidores;

Or. pt

Justificação

Para podermos ter um quadro claro relativo à aplicação das medidas legislativas, torna-se 
necessário avaliar a execução das mesmas.

Alteração 34
Bernadette Vergnaud
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Elaborar relatórios e publicações para 
aumentar a sensibilização dos cidadãos da 
União para o impacto da violação dos 
direitos de propriedade intelectual e 
organizar conferências, campanhas, 
eventos e reuniões, em linha ou 
presenciais, a nível europeu e 
internacional;

g) Elaborar relatórios e publicações para 
aumentar a sensibilização dos cidadãos da 
União para o impacto da violação dos 
direitos de propriedade intelectual e 
organizar conferências, coordenar
campanhas, eventos e reuniões, em linha 
ou presenciais, a nível europeu e 
internacional, tendo em conta os recursos 
financeiros e humanos limitados;

Or. fr

Alteração 35
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Organizar reuniões ad hoc de peritos 
para apoiar o seu trabalho nos termos do 
presente regulamento;

i) Organizar reuniões de peritos ad hoc e 
representativas de todas as partes 
interessadas pertinentes para apoiar o seu 
trabalho nos termos do presente 
regulamento;

Or. fr

Alteração 36
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Investigar, avaliar e promover 
instrumentos técnicos para profissionais e 

Suprimida
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técnicas de aferição, incluindo sistemas 
de localização e seguimento que ajudem a 
distinguir os produtos genuínos dos de 
contrafacção;

Or. de

Alteração 37
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) Avaliar o impacto das medidas de 
aplicação dos direitos de propriedade 
intelectual na inovação e no 
desenvolvimento dos serviços da 
sociedade da informação, tal como 
previsto expressamente na Directiva 
2004/48/CE;

Or. en

Justificação

A directiva relativa ao respeito dos DPI (Directiva 2004/48/CE) prevê expressamente uma 
avaliação aprofundada do seu impacto na inovação. No entanto, a Comissão Europeia, até à 
data, ainda não apresentou essa avaliação, tendo, pelo contrário, iniciado uma revisão da 
actual directiva sem cumprir esse requisito, que possuía carácter vinculativo.

Alteração 38
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea p-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-B) Avaliar o impacto, para os 
consumidores, da ausência de um 
mercado único digital de conteúdos em 
linha.
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Or. en

Justificação

Seria útil que o Observatório avaliasse também o impacto e os prejuízos, para os 
consumidores, induzidos pela ausência de um mercado único digital de conteúdos em linha.

Alteração 39
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Instituto convida para as reuniões 
referidas no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), 
representantes da administração pública, 
das entidades e organizações que trabalham 
na protecção dos direitos intelectuais e do 
sector privado.

1. O Instituto convida para as reuniões 
referidas no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), 
representantes da administração pública, 
das entidades e organizações que trabalham 
na protecção dos direitos intelectuais e do 
sector privado, assim como representantes 
das organizações de consumidores e das 
pequenas e médias empresas.

Or. de

Alteração 40
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Instituto convida para as reuniões 
referidas no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), 
representantes da administração pública, 
das entidades e organizações que trabalham 
na protecção dos direitos intelectuais e do 
sector privado.

1. O Instituto convida para as reuniões 
referidas no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), 
representantes da administração pública, 
das entidades e organizações que trabalham 
na protecção dos direitos intelectuais, do 
sector privado e da sociedade civil.

Or. fr
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Alteração 41
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os representantes do sector privado 
convidados para as reuniões do 
Observatório devem ser provenientes de 
um conjunto amplo e representativo de 
organismos da União e nacionais que 
representem os diferentes sectores 
económicos mais afectados e com maior 
experiência no combate à violação da 
propriedade intelectual.

Os representantes do sector privado 
convidados para as reuniões do 
Observatório devem ser provenientes de 
um conjunto amplo e representativo de 
organismos da União e nacionais que 
representem os diferentes sectores 
económicos afectados pela violação da 
propriedade intelectual, assim como da 
sociedade civil, nomeadamente das 
associações de consumidores.

Or. fr

Alteração 42
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As organizações de consumidores e as 
pequenas e médias empresas devem estar 
devidamente representadas.

Suprimido

Or. de

Alteração 43
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As organizações de consumidores e as As organizações de consumidores, a 
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pequenas e médias empresas devem estar 
devidamente representadas.

sociedade civil e as pequenas e médias 
empresas, assim como as autoridades 
responsáveis pela protecção dos dados
devem estar representadas 
equitativamente.

Or. en

Justificação

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens’ fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers’ privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Alteração 44
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da legislação que rege o 
tratamento de dados pessoais, os Estados-
Membros e os representantes do sector 
privado reunidos no Observatório devem:

Sem prejuízo da legislação que rege o 
tratamento de dados pessoais, os Estados-
Membros e os representantes do sector 
privado e da sociedade civil reunidos no 
Observatório devem:

Or. fr

Alteração 45
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão transmite o relatório de 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e realiza uma ampla consulta 
sobre o mesmo junto das partes 
interessadas.

4. A Comissão transmite o relatório de 
avaliação ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu, e realiza uma ampla consulta 
sobre o mesmo junto das partes 
interessadas.

Or. lt

Alteração 46
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão transmite o relatório de 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e realiza uma ampla consulta 
sobre o mesmo junto das partes 
interessadas.

4. A Comissão transmite o relatório de 
avaliação ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu, e realiza uma ampla consulta 
sobre o mesmo junto das partes 
interessadas.

Or. lt


