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Amendamentul 1
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul –1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

–1. să recunoască rolul special jucat de 
DPI în domeniul inovaţiei şi creativităţii, 
şi aportul considerabil la afirmarea 
competitivităţii economiei europene şi a 
întreprinderilor; să pună în practică 
măsurile necesare pentru menţinerea şi 
dezvoltarea acestora în beneficiul Uniunii 
Europene, în special în ceea ce priveşte
creşterea şi ocuparea forţei de muncă;

Or. fr

Amendamentul 2
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul –1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

–1a. să ia în considerare faptul că 
evoluţia tehnologică generează alte forme 
de producţie, implicând necesitatea de a 
dezvolta noi modele economice şi 
comerciale care să garanteze o 
remunerare mai echitabilă a deţinătorilor 
de drepturi;

Or. fr

Amendamentul 3
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. să promoveze disponibilitatea, pe întreg 
teritoriul UE, a licenţelor pentru drepturile 
de proprietate intelectuală (DPI);

1. să promoveze disponibilitatea, pe întreg 
teritoriul UE, a licenţelor pentru drepturile 
de proprietate intelectuală (DPI), licenţe 
care, în prealabil, au fost subiectul unor 
evaluări de impact detaliate, luându-se în 
considerare diferenţele dintre industriile 
de conţinut;

Or. ro

Amendamentul 4
Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană 

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recomandă un studiu privind impactul
brevetelor asupra IMM-urilor, ţinând 
seama atât de costul, cât şi de calitatea 
acestora, întrucât brevetele de slabă 
calitate determină costuri ridicate de 
soluţionare a litigiilor, care dăunează în 
special dezvoltării IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 5
Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană 

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. regretă confuzia creată în prezenta 
comunicare privind două chestiuni total 
diferite – contrafacerea comercială şi 
copierea neautorizată pe suport digital 
pentru uz necomercial (
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„ pirateria”); recunoaşte că, de fapt,
contrafacerea reprezintă o problemă 
serioasă, în special în ceea ce priveşte 
produsele farmaceutice; de asemenea, se 
preocupă de faptul că, prin tratarea 
ambelor probleme în acelaşi mod, apare 
riscul de a submina lupta împotriva 
contrafacerii;

Or. en

Amendamentul 6
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. să ia în considerare, ca un pas înainte în 
crearea unei pieţi interne a DPI, licenţele 
în limba originală, oferind astfel 
posibilitatea posesorului de licenţă pentru 
o lucrare într-o anumită limbă de a 
disemina această lucrare pe teritoriul UE 
în limba respectivă;

2. să ia în considerare, ca un pas înainte în 
crearea unei pieţe interne a DPI, facilităţile 
precum subtitrarea, oferite de televiziunea 
digitala, oferind astfel posibilitatea 
posesorilor de licenţă pentru o lucrare de a 
disemina această lucrare în mai multe 
limbi;

Or. ro

Amendamentul 7
Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană 

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. să promoveze interoperabilitatea şi 
neutralitatea tehnologică, permiţând 
distribuirea conţinutului protejat de DPI,
indiferent de tehnologie sau de formatul 
utilizat, şi convertibilitatea conţinutului 
între formate;

3. să promoveze interoperabilitatea şi 
neutralitatea tehnologică, permiţând 
distribuirea conţinutului indiferent de 
tehnologie sau de formatul utilizat, şi 
convertibilitatea conţinutului între formate;
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Or. en

Amendamentul 8
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. să ia în considerare existenţa 
diferitelor tipuri de formate care permit 
accesul persoanelor cu handicap la 
operele de artă şi să adopte măsurile 
necesare care să favorizeze difuzarea 
acestora;

Or. it

Amendamentul 9
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. să menţină o înaltă protecţie a DPI, 
facilitând în acelaşi timp utilizarea legală a 
lucrărilor prin opţiuni de licenţă uşor 
accesibile, prin intermediul unor birouri 
centralizate, pe întreg teritoriu UE, şi să 
promoveze transparenţa cu privire la 
posesorii de DPI;

4. să menţină o înaltă protecţie a DPI, 
facilitând în acelaşi timp utilizarea legală a 
lucrărilor, în special în scop necomercial, 
cum ar fi educaţia şi cercetarea, prin 
opţiuni de licenţă uşor accesibile, prin 
intermediul unor birouri centralizate, pe 
întreg teritoriu UE, şi să promoveze 
transparenţa cu privire la posesorii de DPI;

Or. it

Amendamentul 10
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. să menţină o înaltă protecţie a DPI, 
facilitând în acelaşi timp utilizarea legală a 
lucrărilor prin opţiuni de licenţă uşor 
accesibile, prin intermediul unor birouri 
centralizate, pe întreg teritoriu UE, şi să 
promoveze transparenţa cu privire la 
posesorii de DPI;

4. să menţină o înaltă protecţie a DPI, 
facilitând în acelaşi timp utilizarea legală a 
lucrărilor prin opţiuni de licenţă uşor 
accesibile, prin intermediul unor birouri 
centralizate, pe întreg teritoriu UE, pentru 
industriile în care acest lucru este necesar
şi să promoveze transparenţa cu privire la 
posesorii de DPI prin intermediul 
societăţilor de gestiune colectivă a 
drepturilor de autor;

Or. en

Amendamentul 11
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. să ia în considerare sancţiuni efective 
prin care să se descurajeze încălcarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
pentru a se evita în acest fel pierderile 
cauzate deţinătorilor de drepturi, susţinând 
în acelaşi timp principiul potrivit căruia, 
de exemplu, furnizorii de servicii de 
comunicaţii sunt doar transmiţători de 
conţinut, nefiind astfel responsabili de 
eventualele încălcări apărute în cadrul 
serviciilor lor sau facilitate de acestea;

5. să ia în considerare sancţiuni efective şi 
proporţionale prin care să se descurajeze 
încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, pentru a se evita în acest fel 
pierderile cauzate deţinătorilor de drepturi;

Or. fr

Amendamentul 12
Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană 

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. să ia în considerare sancţiuni efective 
prin care să se descurajeze încălcarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
pentru a se evita în acest fel pierderile 
cauzate deţinătorilor de drepturi,
susţinând în acelaşi timp principiul potrivit 
căruia, de exemplu, furnizorii de servicii de 
comunicaţii sunt doar transmiţători de 
conţinut, nefiind astfel responsabili de 
eventualele încălcări apărute în cadrul 
serviciilor lor sau facilitate de acestea;

5. să ia în considerare o abordare 
echilibrată care să aibă în vedere 
deţinătorii de drepturi, pe de o parte şi 
libertatea de exprimare şi drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor de 
internet, pe de altă parte, susţinând în 
acelaşi timp principiul potrivit căruia, de 
exemplu, furnizorii de servicii de 
comunicaţii sunt doar transmiţători de 
conţinut, nefiind astfel responsabili de 
eventualele încălcări apărute în cadrul 
serviciilor lor sau facilitate de acestea;

Or. en

Amendamentul 13
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. să ia în considerare sancţiuni efective
prin care să se descurajeze încălcarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
pentru a se evita în acest fel pierderile 
cauzate deţinătorilor de drepturi, susţinând 
în acelaşi timp principiul potrivit căruia, de 
exemplu, furnizorii de servicii de 
comunicaţii sunt doar transmiţători de 
conţinut, nefiind astfel responsabili de 
eventualele încălcări apărute în cadrul 
serviciilor lor sau facilitate de acestea;

5. să dezvolte fără întârziere, înainte de a 
lua în considerare orice sancţiune 
efectivă, prin care să se descurajeze 
încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, pentru a se evita în acest fel 
pierderile cauzate deţinătorilor de drepturi,
susţinând în acelaşi timp principiul potrivit 
căruia, de exemplu, furnizorii de servicii de 
comunicaţii sunt doar transmiţători de 
conţinut, nefiind astfel responsabili de 
eventualele încălcări apărute în cadrul 
serviciilor lor sau facilitate de acestea, un 
sistem de administrare a drepturilor care 
să garanteze remunerarea echitabilă a 
deţinătorilor de drepturi şi să ofere 
consumatorilor o gamă de servicii legale 
diversificată, atractivă şi vizibilă, inclusiv 
pentru operele orfane;

Or. fr
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Amendamentul 14
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. să ia în considerare sancţiuni efective 
prin care să se descurajeze încălcarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
pentru a se evita în acest fel pierderile 
cauzate deţinătorilor de drepturi, susţinând 
în acelaşi timp principiul potrivit căruia, de 
exemplu, furnizorii de servicii de 
comunicaţii sunt doar transmiţători de 
conţinut, nefiind astfel responsabili de 
eventualele încălcări apărute în cadrul 
serviciilor lor sau facilitate de acestea;

5. să ia în considerare sancţiuni efective 
prin care să se descurajeze încălcarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
pentru a se evita în acest fel pierderile 
cauzate deţinătorilor de drepturi, susţinând 
în acelaşi timp principiul potrivit căruia, de 
exemplu, furnizorii de servicii de 
comunicaţii sunt doar transmiţători de 
conţinut, nefiind astfel responsabili de 
eventualele încălcări apărute în cadrul 
serviciilor lor sau facilitate de acestea, 
având în vedere că monitorizarea 
suplimentară a traficului on-line 
implementată de ISP determină creşterea 
costului suportat de către beneficiar şi 
contravine dreptului la confidenţialitate;

Or. en

Amendamentul 15
Sajjad Karim

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. să ia în considerare sancţiuni efective 
prin care să se descurajeze încălcarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
pentru a se evita în acest fel pierderile 
cauzate deţinătorilor de drepturi, susţinând 
în acelaşi timp principiul potrivit căruia, de 
exemplu, furnizorii de servicii de 
comunicaţii sunt doar transmiţători de 
conţinut, nefiind astfel responsabili de 

5. să ia în considerare acţiuni efective prin 
care să se descurajeze încălcarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
pentru a se evita în acest fel pierderile 
cauzate deţinătorilor de drepturi, susţinând 
în acelaşi timp principiul potrivit căruia, de 
exemplu, furnizorii de servicii de 
comunicaţii sunt doar transmiţători de 
conţinut, nefiind astfel responsabili de 
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eventualele încălcări apărute în cadrul 
serviciilor lor sau facilitate de acestea;

eventualele încălcări apărute în cadrul 
serviciilor lor sau facilitate de acestea;

Or. en

Amendamentul 16
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a să ia în considerare, în momentul 
stabilirii cadrului legislativ privind 
sancţiunile care se impun pentru 
încălcarea DPI, impactul sporit al 
contrafacerii şi pirateriei în domenii 
precum cel farmaceutic, alimentar, 
cosmetic, al pieselor de schimb pentru 
automobile, al echipamentelor electrice şi 
tehnice, în comparaţie cu implicaţiile 
scăzute ale pirateriei on-line la scară 
redusă;

Or. en

Amendamentul 17
Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană 

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. să se preocupe de utilizarea 
acordurilor voluntare pentru punerea în 
aplicare de măsuri care riscă să 
submineze drepturile fundamentale şi să 
încalce procesele democratice;

Or. en
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Amendamentul 18
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. să utilizeze pe deplin, atunci când este 
cazul, sancţiunile prevăzute de legislaţia 
privind concurenţa şi comerţul;

6. să utilizeze pe deplin, atunci când este 
cazul, sancţiunile prevăzute de legislaţia 
privind concurenţa şi comerţul şi care 
trebuie să fie proporţionale, având în 
vedere necesitatea de a lua în considerare 
diferenţa dintre pirateria comercială care 
are drept unic obiectiv profitul şi pirateria 
în scop personal, al cărei impact este mai 
limitat;

Or. fr

Amendamentul 19
Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană 

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. să utilizeze pe deplin, atunci când este 
cazul, sancţiunile prevăzute de legislaţia 
privind concurenţa şi comerţul;

6. să utilizeze pe deplin, atunci când este 
cazul, sancţiunile prevăzute de legislaţia 
privind concurenţa şi comerţul şi să aibă în 
vedere că sancţiunile, considerate 
instrumente potenţiale pentru protejarea 
dreptului de autor, trebuie îndreptate mai 
degrabă împotriva exploatatorilor 
comerciali, decât a cetăţenilor individuali, 
în principiu;

Or. en
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Amendamentul 20
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. să utilizeze pe deplin, atunci când este 
cazul, sancţiunile prevăzute de legislaţia 
privind concurenţa şi comerţul;

6. să utilizeze pe deplin, atunci când este 
cazul, sancţiunile prevăzute de legislaţia 
privind concurenţa şi comerţul, subliniind,
în acelaşi timp, că toate măsurile propuse 
trebuie să respecte Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 21
Maria Badia i Cutchet

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. să utilizeze pe deplin, atunci când este 
cazul, sancţiunile prevăzute de legislaţia 
privind concurenţa şi comerţul;

6. să utilizeze pe deplin, atunci când este 
cazul, sancţiunile prevăzute de legislaţia 
privind concurenţa şi comerţul, respectând 
drepturile fundamentale (dreptul la 
informare, la confidenţialitate etc.);

Or. es

Amendamentul 22
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. să ia poziţie cu privire la exceptările 
obligatorii globale pentru a proteja statele 
membre de ţările care se bucură în 
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prezent de o poziţie mai competitivă pe 
piaţă;

Or. it

Amendamentul 23
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. să includă, după caz, o evaluare a 
impactului legat de DPI, în special în ceea 
ce priveşte întreprinderile mici şi mijlocii, 
în toate evaluările de impact;

7. să includă, după caz, o evaluare a 
impactului legat de DPI, în special în ceea 
ce priveşte întreprinderile mici şi mijlocii, 
în special cele situate în regiuni 
defavorizate, în toate evaluările de impact;

Or. fr

Amendamentul 24
Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană 

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. să includă, după caz, o evaluare a 
impactului legat de DPI, în special în ceea 
ce priveşte întreprinderile mici şi mijlocii, 
în toate evaluările de impact;

7. să includă, după caz, în toate evaluările 
de impact, o evaluare a impactului legat de 
DPI şi fluxurile de cunoştinţe, în special în 
ceea ce priveşte întreprinderile mici şi 
mijlocii;

Or. en

Amendamentul 25
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. să revizuiască Directiva 2001/29/CE 
pentru a dobândi mai multă precizie în 
vederea asigurării la nivel comunitar a 
armonizării cadrului juridic privind 
protecţia drepturilor de autor în societatea 
informaţională;

Or. ro

Amendamentul 26
Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană 

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. să contribuie, prin intermediul 
Observatorului european pentru 
combaterea contrafacerii şi pirateriei, la 
dezvoltarea unor proceduri şi criterii 
standard comune, pentru a permite 
producerea de date fiabile şi comparabile 
cu privire la cazurile de contrafacere şi 
piraterie apărute la nivel sectorial şi la 
valoarea pe care acestea o reprezintă;

8. să contribuie, prin intermediul 
Observatorului european pentru 
combaterea contrafacerii şi pirateriei, la 
dezvoltarea unor proceduri şi criterii 
standard comune, pentru a permite 
producerea de date fiabile şi comparabile 
cu privire la cazurile de contrafacere şi 
piraterie apărute la nivel sectorial şi la 
valoarea pe care acestea o reprezintă, să se 
asigure că Observatorul nu este utilizat ca 
mijloc pentru elaborarea de instrumente 
juridice neobligatorii  în afara proceselor 
democratice de luare a deciziilor;

Or. en

Amendamentul 27
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. să contribuie, prin intermediul 
Observatorului european pentru 
combaterea contrafacerii şi pirateriei, la 
dezvoltarea unor proceduri şi criterii 
standard comune, pentru a permite 
producerea de date fiabile şi comparabile 
cu privire la cazurile de contrafacere şi
piraterie apărute la nivel sectorial şi la 
valoarea pe care acestea o reprezintă;

8. să contribuie, prin intermediul 
Observatorului european pentru 
combaterea contrafacerii la dezvoltarea 
unor proceduri şi criterii standard comune, 
pentru a permite producerea de date fiabile 
şi comparabile cu privire la cazurile de 
contrafacere apărute la nivel sectorial şi la 
valoarea pe care acestea o reprezintă;

Or. es

Amendamentul 28
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază necesitatea desfăşurării 
unei puternice campanii mediatice şi 
educaţionale de sensibilizare privind 
impactul negativ al contrafacerii şi 
pirateriei, având în vedere în special 
bunurile de larg consum precum 
produsele cosmetice, produsele de igienă, 
piesele de schimb pentru automobile, 
jucăriile, produsele farmaceutice şi 
diferitele tipuri de echipamente electrice şi 
tehnice;

Or. en

Amendamentul 29
Anni Podimata

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

8a. să promoveze iniţiativele de 
competenţă mediatică drept mijloc 
esenţial de luptă împotriva pirateriei şi 
contrafacerii;

Or. fr

Amendamentul 30
Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană 

Proiect de aviz
Punctul8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. să recunoască faptul că întrucât
eforturile de a soluţiona problema 
partajării de fişiere on-line pentru uz 
necomercial au determinat un puternic 
antagonism între sectoarele de creaţie şi 
publicul acestora, este necesar să se 
descopere noi modalităţi de stabilire a 
sinergiilor între drepturile publicului şi 
veniturile autorilor şi creatorilor;

Or. en

Amendamentul 31
Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană 

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. să refuze orice prevedere care ar 
permite deţinătorilor de drepturi să 
încalce dreptul la confidenţialitate al 
presupuşilor vinovaţi fără o acţiune în 
justiţie corespunzătoare.
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Or. en


