
AM\881189RO.doc PE474.065v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2011/0135(COD)

20.10.2011

AMENDAMENTELE
14 - 46

Proiect de aviz
Adam Bielan
(PE470.071v01-00)

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind atribuirea unor sarcini legate de protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală, printre care și reunirea reprezentanților sectorului 
public și privat în cadrul Observatorului european de al contrafacerii și al 
pirateriei, Oficiului pentru armonizare în cadrul pieței interne (mărci, desene și 
modele industriale)

Propunere de regulament
(COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD))



PE474.065v01-00 2/21 AM\881189RO.doc

RO

AM_Com_LegOpinion



AM\881189RO.doc 3/21 PE474.065v01-00

RO

Amendamentul 14
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Drepturile de proprietate intelectuală 
reprezintă o componentă vitală a 
activităților comerciale, care contribuie la 
garantarea unor beneficii corecte pentru cei 
care creează și inovează, precum și la 
protecția investițiilor acestora în cercetare 
și în idei noi.

(2) Drepturile de proprietate intelectuală 
reprezintă o componentă vitală a 
activităților comerciale pentru întregul 
sistem de producție european, printre 
altele pentru întreprinderile mici și 
mijlocii, care contribuie la garantarea unor 
beneficii corecte pentru cei care creează și 
inovează, precum și la protecția 
investițiilor acestora în cercetare și în idei 
noi.

Or. it

Amendamentul 15
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Drepturile de proprietate intelectuală 
reprezintă o componentă vitală a 
activităților comerciale, care contribuie la 
garantarea unor beneficii corecte pentru cei 
care creează și inovează, precum și la 
protecția investițiilor acestora în cercetare 
și în idei noi.

(2) Drepturile de proprietate intelectuală 
reprezintă o componentă vitală a 
activităților comerciale, care contribuie la 
garantarea unor beneficii corecte pentru cei 
care creează și inovează, precum și la 
protecția investițiilor acestora în cercetare 
și în idei noi. Ele permit, de asemenea, 
inovarea și facilitează accesul 
consumatorilor la cunoștințe și la 
informații.

Or. en
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Justificare

Drepturile de proprietate intelectuală ar trebui să le asigure creatorilor un venit echitabil 
pentru investiția personală, permițând, în același timp, accesul publicului larg la informații și 
la cunoștințe. Uniunea Europeană necesită un sistem echilibrat pentru a putea deveni o 
economie bazată pe cunoaștere. O protecție excesivă și o aplicare disproporționată a acestor 
drepturi pot crea un dezechilibru, în detrimentul consumatorilor și al cetățenilor. Uniunea 
Europeană trebuie să fie conștientă de dubla misiune a drepturilor de proprietate 
intelectuală.

Amendamentul 16
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Creșterea constantă a numărului de 
încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală constituie o adevărată 
amenințare nu numai pentru economia 
Uniunii, ci și pentru sănătatea și siguranța 
consumatorilor europeni. În consecință, 
pentru combaterea eficientă a acestui 
fenomen, sunt necesare acțiuni eficace, 
imediate și coordonate la nivel european și 
internațional.

(4) Creșterea constantă a numărului de 
încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală constituie o adevărată 
amenințare nu numai pentru economia 
Uniunii, ci și pentru sănătatea și siguranța 
consumatorilor europeni. În consecință, 
pentru combaterea eficientă a acestui 
fenomen, sunt necesare acțiuni eficace, 
imediate și coordonate la nivel european și 
internațional. În acest sens, este important 
să se pună în evidență importanța unei 
colaborări sporite și a schimbului de 
informații între autoritățile vamale din 
fiecare dintre statele membre. 

Or. it

Amendamentul 17
Regina Bastos

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Creșterea constantă a numărului de (4) Creșterea constantă a numărului de 
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încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală constituie o adevărată 
amenințare nu numai pentru economia 
Uniunii, ci și pentru sănătatea și siguranța 
consumatorilor europeni. În consecință, 
pentru combaterea eficientă a acestui 
fenomen, sunt necesare acțiuni eficace, 
imediate și coordonate la nivel european și 
internațional.

încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală constituie o adevărată 
amenințare nu numai pentru economia 
Uniunii, ci și pentru sănătatea și siguranța 
consumatorilor europeni. În consecință, 
pentru combaterea eficientă a acestui 
fenomen, sunt necesare acțiuni eficace, 
imediate și coordonate la nivel european și 
internațional și trebuie intensificate 
eforturile, în cadrul sectoarelor sensibile, 
în favoarea sănătății și a securității, în 
special în ceea ce privește medicamentele 
și alimentele.

Or. pt

Justificare

Contrafacerile din domeniile produselor medicamentoase și respectiv alimentare nu doar 
aduc prejudicii întreprinderilor europene, ci pun în pericol viața consumatorilor europeni, 
putându-se dovedi fatale. Este necesară, așadar, intensificarea eforturilor în aceste domenii.

Amendamentul 18
Regina Bastos

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia Europeană, împreună cu 
Oficiul pentru armonizare în cadrul pieței 
interne și cu statele membre, trebuie să 
efectueze o analiză detaliată a 
repercusiunilor asupra întreprinderilor, 
în special asupra IMM-urilor, a încălcării 
proprietății intelectuale, pentru a permite 
identificarea celor mai bune soluții la 
necesitățile specifice ale acestora.

Or. pt

Justificare

Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală aduce grave prejudicii eforturilor de 
inovare, conduce la pierderi de locuri de muncă și pune serioase probleme întreprinderilor și 
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mai ales IMM-urilor, ceea ce impune identificarea celor mai bune soluții pentru a răspunde 
la necesitățile și la problemele lor specifice. 

Amendamentul 19
Regina Bastos

Propunere de regulament
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Pentru a facilita și a raționaliza 
accesul la toate informațiile necesare cu 
privire la încălcarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, statele membre 
trebuie să profite de sistemul de ghișee 
unice instituit prin Directiva privind 
serviciile.

Or. pt

Justificare

Utilizarea ghișeelor unice permite limitarea demersurilor birocratice și raționalizarea 
resurselor și contribuie astfel la reducerea costurilor suportate de întreprinderi.

Amendamentul 20
Regina Bastos

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În Rezoluția din 22 septembrie 2010 
referitoare la aplicarea drepturilor de 
proprietate intelectuală pe piața internă, 
Parlamentul European a invitat statele 
membre și Comisia să extindă cooperarea 
dintre Oficiu și entitățile omoloage 
naționale astfel încât aceasta să includă și 
combaterea încălcărilor drepturilor de 
proprietate intelectuală.

(10) În Rezoluția din 22 septembrie 2010 
referitoare la aplicarea drepturilor de 
proprietate intelectuală pe piața internă, 
Parlamentul European a invitat statele 
membre și Comisia să extindă cooperarea 
dintre Oficiu și entitățile omoloage 
naționale astfel încât aceasta să includă și 
combaterea încălcărilor drepturilor de
proprietate intelectuală; PE propune, de 
asemenea, ca Observatorul să efectueze o 
analiză detaliată a problemei furtului 
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online de date și să prezinte propuneri 
privind combaterea acestei probleme.

Or. pt

Justificare

Problema spionajului industrial prin internet și a furtului de date ce constituie proprietate 
intelectuală, în special de documentații tehnice și de coduri-sursă, se agravează pe zi ce 
trece.

Amendamentul 21
Regina Bastos

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a ajuta întreprinderile 
europene să-și apere drepturile de 
proprietate intelectuală în țările terțe și 
pentru a îmbunătăți acțiunea autorităților 
în combaterea importului de produse 
contrafăcute pe piața europeană, ar trebui 
puse bazele unei colaborări strânse între 
OAPI și Serviciul European de Acțiune 
Externă (SEAE).

Or. pt

Justificare

Pentru a trata în mod corect problema drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul pieței 
interne, este important să se ia în calcul nu doar teritoriul Uniunii, ci și situația de la 
frontierele externe și din țările terțe; Serviciul European de Acțiune Externă are, așadar, un 
rol important de jucat în acest domeniu. 

Amendamentul 22
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 11



PE474.065v01-00 8/21 AM\881189RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Având în vedere sarcinile încredințate 
Observatorului, este necesară identificarea 
unei soluții care să asigure o infrastructură 
adecvată și sustenabilă pentru desfășurarea 
activităților acestei instituții.

(11) Având în vedere sarcinile încredințate 
Observatorului, este necesară identificarea 
unei soluții care să asigure o infrastructură 
adecvată și sustenabilă pentru desfășurarea 
activităților acestei instituții, pentru a o 
ajuta să devină un punct de contact în 
cadrul Uniunii și o referință 
internațională în materie de bune practici.

Or. lt

Amendamentul 23
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Oficiul ar trebui să ofere un forum 
care să reunească autorități publice și
reprezentanți ai sectorului privat, asigurând 
colectarea, analiza și diseminarea de date 
obiective, comparabile și fiabile cu privire 
la valoarea drepturilor de proprietate 
intelectuală și la încălcările acestor 
drepturi, la dezvoltarea de bune practici și 
strategii de protejare a drepturilor de 
proprietate intelectuală și contribuind la 
sensibilizarea publicului în legătură cu 
efectele încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală. De asemenea, Oficiul ar trebui 
să îndeplinească și alte sarcini, cum ar fi 
îmbunătățirea înțelegerii generale a valorii 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
dezvoltarea cunoștințelor de specialitate ale 
persoanelor care asigură respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală prin 
acțiuni de formare profesională adecvate, 
îmbunătățirea bazei de cunoștințe 
referitoare la tehnicile de prevenire a 
contrafacerii și ameliorarea cooperării cu 
țările terțe și cu organizațiile internaționale.

(17) Oficiul ar trebui să ofere un forum 
care să reunească autorități publice, 
reprezentanți ai sectorului privat și 
societatea civilă, asigurând colectarea, 
analiza și diseminarea de date obiective, 
comparabile și fiabile cu privire la valoarea 
drepturilor de proprietate intelectuală și la 
încălcările acestor drepturi, la dezvoltarea 
de bune practici și strategii de protejare a 
drepturilor de proprietate intelectuală și 
contribuind la sensibilizarea publicului în 
legătură cu efectele încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală. De asemenea, 
Oficiul ar trebui să îndeplinească și alte 
sarcini, cum ar fi îmbunătățirea înțelegerii 
generale a valorii drepturilor de proprietate 
intelectuală, dezvoltarea cunoștințelor de 
specialitate ale persoanelor care asigură 
respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală prin acțiuni de formare 
profesională adecvate, îmbunătățirea bazei 
de cunoștințe referitoare la tehnicile de 
prevenire a contrafacerii și ameliorarea 
cooperării cu țările terțe și cu organizațiile 



AM\881189RO.doc 9/21 PE474.065v01-00

RO

internaționale.

Or. fr

Amendamentul 24
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În ceea ce-i privește pe reprezentanții 
sectorului privat, în cadrul reuniunilor 
Observatorului Oficiul ar trebui să implice 
o selecție reprezentativă a celor mai vizate, 
dar și mai experimentate sectoare 
economice în ceea ce privește combaterea 
încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală; mai exact, este vorba despre 
reprezentanți ai titularilor de drepturi și 
furnizori de servicii de internet. De 
asemenea, este necesar să se asigure o 
reprezentare corespunzătoare a 
consumatorilor și a întreprinderilor mici și 
mijlocii.

(18) În ceea ce-i privește pe reprezentanții 
sectorului privat, în cadrul reuniunilor 
Observatorului, Oficiul ar trebui să implice 
reprezentanții titularilor de drepturi și 
furnizorii de servicii de internet, precum și 
asociațiile de consumatori. De asemenea, 
este necesar să se asigure o reprezentare 
corespunzătoare a întreprinderilor mici și 
mijlocii.

Or. fr

Amendamentul 25
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În ceea ce-i privește pe reprezentanții 
sectorului privat, în cadrul reuniunilor 
Observatorului Oficiul ar trebui să implice 
o selecție reprezentativă a celor mai vizate, 
dar și mai experimentate sectoare 
economice în ceea ce privește combaterea 
încălcării drepturilor de proprietate 

(18) În ceea ce-i privește pe reprezentanții 
sectorului privat, în cadrul reuniunilor 
Observatorului, Oficiul ar trebui să implice 
o selecție reprezentativă a celor mai vizate, 
dar și mai experimentate sectoare 
economice în ceea ce privește combaterea 
încălcării drepturilor de proprietate 



PE474.065v01-00 10/21 AM\881189RO.doc

RO

intelectuală; mai exact, este vorba despre 
reprezentanți ai titularilor de drepturi și 
furnizori de servicii de internet. De 
asemenea, este necesar să se asigure o 
reprezentare corespunzătoare a 
consumatorilor și a întreprinderilor mici și 
mijlocii.

intelectuală; mai exact, este vorba despre 
reprezentanți ai titularilor de drepturi și 
furnizori de servicii de internet; ar mai 
trebui asociați în mod activ și 
reprezentanții diferitelor organizații 
patronale, ai sindicatelor, ai uniunilor de 
autori și ai organizațiilor consumatorilor.
Este, de asemenea, necesar să se acorde 
întreprinderilor mici și mijlocii asistență 
concretă și informații cu privire la 
drepturile lor.

Or. lt

Amendamentul 26
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În ceea ce-i privește pe reprezentanții 
sectorului privat, în cadrul reuniunilor 
Observatorului Oficiul ar trebui să implice 
o selecție reprezentativă a celor mai vizate, 
dar și mai experimentate sectoare 
economice în ceea ce privește combaterea 
încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală; mai exact, este vorba despre 
reprezentanți ai titularilor de drepturi și 
furnizori de servicii de internet. De 
asemenea, este necesar să se asigure o 
reprezentare corespunzătoare a 
consumatorilor și a întreprinderilor mici și 
mijlocii.

(18) În ceea ce-i privește pe reprezentanții 
sectorului privat, în cadrul reuniunilor 
Observatorului Oficiul ar trebui să implice 
o selecție reprezentativă a celor mai vizate, 
dar și mai experimentate sectoare 
economice în ceea ce privește combaterea 
încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală; mai exact, este vorba despre 
reprezentanți ai titularilor de drepturi și 
furnizori de servicii de internet. De 
asemenea, este necesar să se asigure o 
reprezentare egală a consumatorilor, a 
societății civile și a întreprinderilor mici și 
mijlocii, precum și a autorităților 
responsabile de protecția datelor.

Or. en

Justificare

Asociațiile de consumatori și societatea civilă ar trebui să aibă un număr egal de 
reprezentanți cu cei ai industriei pentru a asigura buna guvernanță a Observatorului. Mai 
mult, măsurile de aplicare a drepturilor de proprietatea intelectuală pot avea un impact 
semnificativ asupra drepturilor fundamentale ale consumatorilor și ale cetățenilor, printre 
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care dreptul la protecția datelor personale, dreptul la confidențialitatea comunicațiilor, 
dreptul la prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil. Acest lucru a fost 
recunoscut și de Curtea Europeană de Justiție în cazul Promusica și se reflectă și în articolul 
8 din Directiva de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, care stabilește limitele 
măsurilor de aplicare a DPI atunci când este pus în pericol dreptul la viața privată al 
consumatorilor. Prin urmare, este esențial ca autoritățile responsabile de protecția datelor să 
participe la lucrările Observatorului.

Amendamentul 27
Regina Bastos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sensibilizarea cetățenilor cu privire la 
impactul încălcărilor drepturilor de 
proprietate intelectuală;

(d) sensibilizarea cetățenilor cu privire la 
impactul încălcărilor drepturilor de 
proprietate intelectuală, derulând și 
repetând campanii de sensibilizare față de 
riscurile pe care produsele contrafăcute le 
reprezintă pentru sănătatea și securitatea 
consumatorilor, precum și față de 
impactul negativ al contrafacerilor și al 
pirateriei asupra economiei și societății;

Or. pt

Justificare

Având în vedere impactul negativ al contrafacerilor și pirateriei asupra societății și 
economiei țărilor, campaniile ar trebui să sensibilizeze lumea, în special tinerii consumatori 
europeni, față de valoarea drepturilor de autor și față de efectul negativ al pirateriei și al 
contrafacerilor asupra locurilor de muncă și asupra creșterii economice și, prin urmare, față 
de necesitatea respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Amendamentul 28
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) asigurarea mijloacelor destinate 
informării cetățenilor cu privire la 
drepturile de proprietate intelectuală, ca 
să nu existe numai controale, ci și un 
proces de sensibilizare; acesta ar putea să 
ofere, de exemplu, o informare integrată 
în jocurile video accesibile publicului 
larg, care ar permite campaniei să se 
adreseze publicului, în special celui tânăr, 
în mod direct, rapid și masiv; 

Or. nl

Amendamentul 29
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la 
instrumentele tehnice de prevenire și 
combatere a contrafacerii și pirateriei, 
inclusiv în ceea ce privește sistemele de 
depistare și identificare;

(f) îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la 
instrumentele tehnice de prevenire și 
combatere a contrafacerii și pirateriei, 
inclusiv în ceea ce privește sistemele de 
depistare și identificare, cu respectarea 
drepturilor și libertăților fundamentale, 
conform dispozițiilor articolului 1 
alineatul (3a) din Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind un cadru de 
reglementare comun pentru rețelele și 
serviciile de comunicații electronice 
(Directivă-cadru)1 și ale articolului 1 
alineatul (3) din Directiva 2002/22/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind serviciul 
universal și drepturile utilizatorilor cu 
privire la rețelele și serviciile electronice 
de comunicații (directiva privind serviciul 
universal)2;
____________________
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1 JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
2 JO L 108, 24.4.2002, p. 51.

Or. fr

Amendamentul 30
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la 
instrumentele tehnice de prevenire și 
combatere a contrafacerii și pirateriei, 
inclusiv în ceea ce privește sistemele de 
depistare și identificare;

(f) îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la 
instrumentele tehnice de prevenire și 
combatere a contrafacerii și pirateriei și 
promovarea acestora, inclusiv în ceea ce 
privește sistemele de depistare și 
identificare conform acquis-ului Uniunii 
în materie de comerț electronic și de 
protecție a datelor;

Or. en

Amendamentul 31
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) stimularea cooperării internaționale cu
oficiile de proprietate intelectuală din țări 
terțe în vederea dezvoltării de strategii și 
tehnici de protecție a drepturilor de 
proprietate intelectuală, precum și a 
competențelor și instrumentelor specifice 
domeniului.

(h) stimularea cooperării internaționale cu 
oficiile de proprietate intelectuală din țări 
terțe și cu organizațiile internaționale 
competente în vederea dezvoltării de 
strategii și tehnici de protecție a drepturilor 
de proprietate intelectuală, precum și a 
competențelor și instrumentelor specifice 
domeniului.

Or. en
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Justificare

Există mai multe organizații internaționale anume dedicate drepturilor de proprietate 
intelectuală, cum ar fi OMPI, sau care se ocupă și de chestiuni legate de încălcarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, precum OCDE sau OMC. Având în vedere faptul că 
aceste organizații efectuează și anchete privind originile, amploarea și prevenirea încălcării 
drepturilor de proprietate intelectuală, ar trebui asociate la inițiativele de cooperare.

Amendamentul 32
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) colectarea, analiza și diseminarea de 
date obiective, comparabile și fiabile 
privind valoarea economică a proprietății 
intelectuale și contribuția sa la creșterea 
economică, la bunăstare, inovare, 
creativitate, diversitate culturală, la crearea 
unor locuri de muncă de calitate și la 
dezvoltarea unor produse și servicii de 
înaltă calitate în sânul Uniunii;

(d) colectarea, analiza și diseminarea de 
date obiective, comparabile și fiabile 
privind valoarea economică a proprietății
intelectuale și contribuția sa la creșterea 
economică, la bunăstare, inovare, 
creativitate, diversitate culturală, la crearea 
unor locuri de muncă de calitate și la 
dezvoltarea unor produse și servicii de 
înaltă calitate în sânul Uniunii, precum și 
la protecția și securitatea consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 33
Regina Bastos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) prezentarea unei evaluări a măsurilor 
prevăzute de Directiva 2004/48/CE 
privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală pe piața internă 
din perspectiva protejării drepturilor, 
precum și din punctul de vedere al 
efectelor acestora asupra drepturilor 
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consumatorilor;

Or. pt

Justificare

Pentru a avea o imagine clară a punerii în aplicare a măsurilor legislative, este necesară 
evaluarea acesteia. 

Amendamentul 34
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) redactarea de rapoarte și publicații de 
sensibilizare a cetățenilor Uniunii cu 
privire la impactul încălcărilor drepturilor 
de proprietate intelectuală și organizarea de 
conferințe, campanii on-line și off-line, 
evenimente și reuniuni la nivel european și 
internațional;

(g) redactarea de rapoarte și publicații de 
sensibilizare a cetățenilor Uniunii cu 
privire la impactul încălcărilor drepturilor 
de proprietate intelectuală și organizarea de 
conferințe, coordonarea de campanii on-
line și off-line, evenimente și reuniuni la 
nivel european și internațional, având în 
vedere resursele financiare și umane 
limitate;

Or. fr

Amendamentul 35
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) organizarea de reuniuni ad hoc ale 
experților în vederea desfășurării 
activităților prevăzute de prezentul 
regulament;

(i) organizarea de reuniuni ad-hoc ale 
experților și ale reprezentanților tuturor 
părților interesate în vederea desfășurării 
activităților prevăzute de prezentul 
regulament;

Or. fr
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Amendamentul 36
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) cercetarea în domeniul instrumentelor 
tehnice destinate specialiștilor și al 
tehnicilor de comparare, inclusiv al 
sistemelor de depistare și identificare 
datorită cărora se poate face distincția 
dintre produsele autentice și cele 
contrafăcute, precum și evaluarea și 
promovarea acestor instrumente și 
sisteme;

eliminat

Or. de

Amendamentul 37
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) evaluarea impactului măsurilor de 
aplicare a drepturilor de proprietate 
intelectuală  asupra inovării și asupra 
dezvoltării serviciilor societății 
informaționale, așa cum se prevede în 
mod explicit în Directiva 2004/48/CE;

Or. en

Justificare

Directiva privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (Directiva 2004/48/CE) 
prevede în mod explicit o evaluare aprofundată a impactului acestora asupra inovării. Cu 
toate acestea, până în prezent, Comisia nu a prezentat nicio evaluare; dimpotrivă, a demarat 
o revizuire a directivei actuale fără a respecta această obligație, care are totuși caracter 
obligatoriu.
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Amendamentul 38
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera pb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pb) evaluarea impactului asupra 
consumatorilor al absenței unei piețe 
digitale comune pentru conținutul online.

Or. en

Justificare

Ar fi util ca Observatorul să evalueze impactul asupra consumatorilor și pierderile din cauza 
absenței unei piețe digitale comune pentru conținutul online.

Amendamentul 39
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Oficiul îi invită la reuniunile 
menționate la articolul 2 alineatul (2) litera 
(a) pe reprezentanții administrațiilor 
publice, ai organismelor și organizațiilor 
care activează în domeniul protecției 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
precum și pe reprezentanții sectorului 
privat.

(1) Oficiul îi invită la reuniunile 
menționate la articolul 2 alineatul (2) litera 
(a) pe reprezentanții administrațiilor 
publice, ai organismelor și organizațiilor 
care activează în domeniul protecției 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
precum și pe reprezentanții sectorului 
privat, ai organizațiilor de consumatori și 
ai întreprinderilor mici și mijlocii.

Or. de

Amendamentul 40
Bernadette Vergnaud
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Oficiul îi invită la reuniunile 
menționate la articolul 2 alineatul (2) litera 
(a) pe reprezentanții administrațiilor 
publice, ai organismelor și organizațiilor 
care activează în domeniul protecției 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
precum și pe reprezentanții sectorului 
privat.

(1) Oficiul îi invită la reuniunile 
menționate la articolul 2 alineatul (2) litera 
(a) pe reprezentanții administrațiilor 
publice, ai organismelor și organizațiilor 
care activează în domeniul protecției 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
precum și pe reprezentanții sectorului 
privat și ai societății civile.

Or. fr

Amendamentul 41
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Printre reprezentanții din sectorul privat 
invitați să se întâlnească în cadrul 
Observatorului se numără o gamă largă și 
reprezentativă de organisme naționale și 
din Uniune aparținând sectoarelor 
economice cu cel mai mare grad de 
implicare și experiență în ceea ce privește 
combaterea încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală.

Printre reprezentanții din sectorul privat 
invitați să se întâlnească în cadrul 
Observatorului se numără o gamă largă și 
reprezentativă de organisme naționale și 
din Uniune aparținând sectoarelor 
economice cu un mare grad de implicare în 
ceea ce privește drepturile de proprietate 
intelectuală, precum și societatea civilă, în 
special asociațiile de consumatori.

Or. fr

Amendamentul 42
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – al doilea paragraf
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi reprezentate corespunzător și 
organizațiile de consumatori și 
întreprinderile mici și mijlocii.

eliminat

Or. de

Amendamentul 43
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi reprezentate corespunzător și 
organizațiile de consumatori și 
întreprinderile mici și mijlocii.

Vor fi reprezentate în mod egal și 
organizațiile de consumatori, societatea 
civilă și întreprinderile mici și mijlocii, 
precum și autoritățile responsabile de 
protecția datelor.

Or. en

Justificare

Asociațiile de consumatori și societatea civilă ar trebui să aibă un număr egal de 
reprezentanți cu cei ai industriei pentru a asigura buna guvernanță a Observatorului. Mai 
mult, măsurile de aplicare a drepturilor de proprietatea intelectuală pot avea un impact 
semnificativ asupra drepturilor fundamentale ale consumatorilor și ale cetățenilor, printre 
care dreptul la protecția datelor personale, dreptul la confidențialitatea comunicațiilor, 
dreptul la prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil. Acest lucru a fost 
recunoscut și de Curtea Europeană de Justiție în cazul Promusica și se reflectă și în articolul 
8 din Directiva de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, care stabilește limitele 
măsurilor de aplicare a DPI atunci când este pus în pericol dreptul la viața privată al 
consumatorilor. Prin urmare, este esențial ca autoritățile responsabile de protecția datelor să 
participe la lucrările Observatorului.

Amendamentul 44
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 5 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere legislației care 
reglementează prelucrarea datelor 
personale, statele membre și reprezentanții 
sectorului privat care se reunesc în cadrul 
Observatorului:

Fără a aduce atingere legislației care 
reglementează prelucrarea datelor 
personale, statele membre, reprezentanții 
sectorului privat și cei ai societății civile 
care se reunesc în cadrul Observatorului:

Or. fr

Amendamentul 45
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia transmite raportul de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului și 
inițiază consultări ample cu părțile 
interesate pe marginea raportului de 
evaluare.

(4) Comisia transmite raportul de evaluare 
Parlamentului European, Consiliului și
Comitetului Economic și Social European 
și inițiază consultări ample cu părțile 
interesate pe marginea raportului de 
evaluare.

Or. lt

Amendamentul 46
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia transmite raportul de evaluare 
Parlamentului European și Consiliului și 
inițiază consultări ample cu părțile 
interesate pe marginea raportului de 
evaluare.

(4) Comisia transmite raportul de evaluare 
Parlamentului European, Consiliului și
Comitetului Economic și Social European 
și inițiază consultări ample cu părțile 
interesate pe marginea raportului de 
evaluare.

Or. lt
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