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Amendamentul 1
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 1

Proiect de aviz Amendamentul

(1) salută obiectivele formulate de către 
părțile la negocierea Acordului comercial 
de combatere a contrafacerii (ACTA) în 
vederea combaterii comercializării de 
produse contrafăcute;

(1) salută obiectivele formulate de către 
părțile la negocierea Acordului comercial 
de combatere a contrafacerii (ACTA) în 
vederea combaterii comercializării de 
produse contrafăcute; regretă, cu toate 
acestea, faptul că acordul a fost negociat 
în secret de către Comisia Europeană, 
fără a implica Parlamentul European sau 
a-i furniza informații adecvate;

Or. en

Amendamentul 2
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 1

Proiect de aviz Amendamentul

(1) salută obiectivele formulate de către 
părțile la negocierea Acordului comercial 
de combatere a contrafacerii (ACTA) în 
vederea combaterii comercializării de 
produse contrafăcute;

(1) salută obiectivele formulate de către 
părțile la negocierea Acordului comercial 
de combatere a contrafacerii (ACTA) în 
vederea combaterii comercializării de 
produse contrafăcute; regretă, cu toate 
acestea, faptul că Consiliul și Comisia nu 
au implicat suficient Parlamentul în 
definirea mandatului de negociere și nu 
au asigurat o transparență adecvată pe 
durata discuțiilor;

Or. en
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Amendamentul 3
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 1

Proiect de aviz Amendamentul

(1) salută obiectivele formulate de către 
părțile la negocierea Acordului comercial 
de combatere a contrafacerii (ACTA) în 
vederea combaterii comercializării de 
produse contrafăcute;

(1) salută obiectivele formulate de către 
părțile la negocierea Acordului comercial 
de combatere a contrafacerii (ACTA) în 
vederea combaterii comercializării de 
produse contrafăcute, dar regretă faptul că 
nu s-a găsit un echilibru corespunzător în 
ceea ce privește dreptul la viață privată și 
la protecția datelor cu caracter personal;
se îndoiește de utilitatea ACTA din cauza 
numărului restrâns de semnatari;

Or. en

Amendamentul 4
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 1

Proiect de aviz Amendamentul

(1) salută obiectivele formulate de către 
părțile la negocierea Acordului comercial 
de combatere a contrafacerii (ACTA) în 
vederea combaterii comercializării de 
produse contrafăcute;

(1) salută obiectivele formulate de către 
părțile la negocierea Acordului comercial 
de combatere a contrafacerii (ACTA) în 
vederea combaterii comercializării de 
produse contrafăcute, dar regretă faptul că 
nu s-a găsit un echilibru corespunzător în 
ceea ce privește dreptul la viață privată și 
la protecția datelor cu caracter personal;
se îndoiește de utilitatea ACTA din cauza 
numărului restrâns de semnatari;

Or. en

Amendamentul 5
Adam Gierek
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Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 1

Proiect de aviz Amendamentul

(1) salută obiectivele formulate de către 
părțile la negocierea Acordului comercial 
de combatere a contrafacerii (ACTA) în 
vederea combaterii comercializării de 
produse contrafăcute;

(1) salută obiectivele formulate de către 
părțile la negocierea Acordului comercial 
de combatere a contrafacerii (ACTA) în 
vederea combaterii comercializării de 
produse contrafăcute, în special la 
frontierele UE;

Or. en

Amendamentul 6
Jens Rohde, Daniel Caspary

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 1a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(1a) este în favoarea acordurilor 
internaționale care întăresc respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
având în vedere importanța lor pentru 
economia UE și piața locurilor de muncă, 
întrucât studiile recente ale OCDE 
estimează că pirateria internațională și 
contrafacerea se ridică la aproximativ 150 
de miliarde de euro pe an;
__________________
studiul OCDE: Magnitude of 
counterfeiting and piracy of Tangible 
products (Anvergura contrafacerii și a 
pirateriei produselor materiale): ediția 
actualizată, noiembrie 2009 
http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/4408
8872.pdf.

Or. en
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Amendamentul 7
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 1a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(1a) consideră că legislația UE referitoare 
la respectarea drepturilor de autor în 
Societatea Informațională este una dintre 
cele mai moderne și în deplină 
conformitate cu acordurile internaționale 
în materie;

Or. ro

Amendamentul 8
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 2

Proiect de aviz Amendamentul

(2) constată că ACTA acoperă 
contrafacerile, încălcările drepturilor de 
autor și ale drepturilor asupra mărcilor 
comerciale și că se creează astfel un 
instrument universal de punere în aplicare 
care nu răspunde nevoilor specifice fiecărui 
sector; este îngrijorată de lipsa unor 
definiții ale termenilor importanți pe care 
se bazează mecanismele de punere în 
aplicare a ACTA; se teme că acest fapt 
creează incertitudine juridică pentru 
întreprinderile europene și, mai ales, pentru 
IMM-uri, utilizatorii de tehnologie, 
furnizorii de platforme de conținut online 
și de servicii de internet;

(2) constată că ACTA acoperă 
contrafacerile, încălcările drepturilor de 
autor și ale drepturilor asupra mărcilor 
comerciale și că se creează astfel un 
instrument universal de punere în aplicare 
care nu răspunde nevoilor specifice fiecărui 
sector; este îngrijorată de lipsa unor 
definiții ale termenilor importanți pe care 
se bazează mecanismele de punere în 
aplicare a ACTA; se teme că acest fapt 
creează incertitudine juridică pentru 
întreprinderile europene și, mai ales, pentru 
IMM-uri, utilizatorii de tehnologie, 
furnizorii de platforme de conținut online 
și de servicii de internet și că ar putea avea 
efecte secundare inacceptabile asupra 
drepturilor fundamentale ale persoanelor 
în cazul punerii în aplicare 
necorespunzătoare a dispozițiilor sale; se 
îndoiește, în această privință, de faptul că 
ACTA introduce suficiente măsuri de 



AM\900499RO.doc 7/24 PE487.983v01-00

RO

salvgardare precum o protecție juridică 
adecvată, un proces echitabil și principiul 
prezumției de nevinovăție;

Or. en

Amendamentul 9
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 2

Proiect de aviz Amendamentul

(2) constată că ACTA acoperă 
contrafacerile, încălcările drepturilor de 
autor și ale drepturilor asupra mărcilor 
comerciale și că se creează astfel un 
instrument universal de punere în aplicare 
care nu răspunde nevoilor specifice fiecărui 
sector; este îngrijorată de lipsa unor 
definiții ale termenilor importanți pe care 
se bazează mecanismele de punere în 
aplicare a ACTA; se teme că acest fapt 
creează incertitudine juridică pentru 
întreprinderile europene și, mai ales, pentru 
IMM-uri, utilizatorii de tehnologie, 
furnizorii de platforme de conținut online 
și de servicii de internet;

(2) constată că ACTA acoperă 
contrafacerile, încălcările drepturilor de 
autor și ale drepturilor asupra mărcilor 
comerciale și că se creează astfel un 
instrument universal de punere în aplicare 
care nu răspunde nevoilor specifice fiecărui 
sector; este îngrijorată de lipsa unor 
definiții ale termenilor importanți pe care 
se bazează mecanismele de punere în 
aplicare a ACTA; se teme că acest fapt 
creează incertitudine juridică pentru 
întreprinderile europene și, mai ales, pentru 
IMM-uri, utilizatorii de tehnologie, 
furnizorii de platforme de conținut online 
și de servicii de internet și că ar putea avea 
efecte secundare inacceptabile asupra 
drepturilor fundamentale ale persoanelor 
în cazul punerii în aplicare 
necorespunzătoare a dispozițiilor sale; se 
îndoiește, în această privință, de faptul că 
ACTA introduce suficiente măsuri de 
salvgardare precum o protecție juridică 
adecvată, un proces echitabil și principiul 
prezumției de nevinovăție;

Or. en

Amendamentul 10
Corinne Lepage
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Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 2

Proiect de aviz Amendamentul

(2) constată că ACTA acoperă 
contrafacerile, încălcările drepturilor de 
autor și ale drepturilor asupra mărcilor 
comerciale și că se creează astfel un 
instrument universal de punere în 
aplicare care nu răspunde nevoilor 
specifice fiecărui sector; este îngrijorată de 
lipsa unor definiții ale termenilor 
importanți pe care se bazează mecanismele 
de punere în aplicare a ACTA; se teme că 
acest fapt creează incertitudine juridică 
pentru întreprinderile europene și, mai ales, 
pentru IMM-uri, utilizatorii de tehnologie, 
furnizorii de platforme de conținut online 
și de servicii de internet;

(2) constată că ACTA pune în mod eronat 
la un loc categorii prea diferite de 
drepturi de proprietate intelectuală, 
tratând bunurile materiale și serviciile 
digitale în același mod; este îngrijorată de 
lipsa unor definiții ale termenilor 
importanți pe care se bazează mecanismele 
de punere în aplicare a ACTA; se teme că 
acest fapt creează incertitudine juridică 
pentru întreprinderile europene și, mai ales, 
pentru IMM-uri, utilizatorii de tehnologie, 
furnizorii de platforme de conținut online 
și de servicii de internet;

Or. en

Amendamentul 11
Jens Rohde, Daniel Caspary

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 2

Proiect de aviz Amendamentul

(2) constată că ACTA acoperă 
contrafacerile, încălcările drepturilor de 
autor și ale drepturilor asupra mărcilor 
comerciale și că se creează astfel un 
instrument universal de punere în aplicare 
care nu răspunde nevoilor specifice 
fiecărui sector; este îngrijorată de lipsa 
unor definiții ale termenilor importanți pe 
care se bazează mecanismele de punere în 
aplicare a ACTA; se teme că acest fapt 
creează incertitudine juridică pentru 
întreprinderile europene și, mai ales, pentru 
IMM-uri, utilizatorii de tehnologie, 
furnizorii de platforme de conținut online 
și de servicii de internet;

(2) constată că ACTA acoperă 
contrafacerile, încălcările drepturilor de 
autor și ale drepturilor asupra mărcilor 
comerciale și ia act de preocuparea 
privind faptul că un set mai larg de 
instrumente de punere în aplicare ar 
răspunde mai bine nevoilor specifice 
fiecărui sector; ia act de preocuparea 
privind faptul că unele definiții ale 
termenilor importanți pe care se bazează 
mecanismele de punere în aplicare a 
ACTA ar putea să nu fie suficient de 
clare, ceea ce ar putea conduce la 
incertitudine juridică pentru întreprinderile 
europene și, mai ales, pentru IMM-uri, 
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utilizatorii de tehnologie, furnizorii de 
platforme de conținut online și de servicii 
de internet;

Or. en

Amendamentul 12
Maria Badia i Cutchet

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 2

Proiect de aviz Amendamentul

(2) constată că ACTA acoperă 
contrafacerile, încălcările drepturilor de 
autor și ale drepturilor asupra mărcilor 
comerciale și că se creează astfel un 
instrument universal de punere în aplicare 
care nu răspunde nevoilor specifice fiecărui 
sector; este îngrijorată de lipsa unor 
definiții ale termenilor importanți pe care 
se bazează mecanismele de punere în 
aplicare a ACTA; se teme că acest fapt 
creează incertitudine juridică pentru 
întreprinderile europene și, mai ales, pentru 
IMM-uri, utilizatorii de tehnologie, 
furnizorii de platforme de conținut online 
și de servicii de internet;

(2) constată că ACTA acoperă 
contrafacerile, încălcările drepturilor de 
autor și ale drepturilor asupra mărcilor 
comerciale și că se creează astfel un 
instrument universal de punere în aplicare 
care nu răspunde nevoilor specifice fiecărui 
sector; este îngrijorată de lipsa unor 
definiții ale termenilor importanți pe care 
se bazează mecanismele de punere în 
aplicare a ACTA; se teme că acest fapt 
creează incertitudine juridică pentru 
întreprinderile europene și, mai ales, pentru 
IMM-uri, utilizatorii de tehnologie, 
furnizorii de platforme de conținut online 
și de servicii de internet; ia act, de 
asemenea, de faptul că, deși ACTA 
pretinde să încurajeze creația artistică și 
să apere interesele artiștilor, comunitatea 
artistică pare să fie deosebit de împărțită 
în ceea ce privește potențialele și 
posibilele beneficii ale acestui acord;

Or. en

Amendamentul 13
Adam Gierek

Proiect de aviz
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Justificare succintă – punctul 2

Proiect de aviz Amendamentul

(2) constată că ACTA acoperă 
contrafacerile, încălcările drepturilor de 
autor și ale drepturilor asupra mărcilor 
comerciale și că se creează astfel un 
instrument universal de punere în aplicare 
care nu răspunde nevoilor specifice fiecărui 
sector; este îngrijorată de lipsa unor 
definiții ale termenilor importanți pe care 
se bazează mecanismele de punere în 
aplicare a ACTA; se teme că acest fapt 
creează incertitudine juridică pentru 
întreprinderile europene și, mai ales, pentru 
IMM-uri, utilizatorii de tehnologie, 
furnizorii de platforme de conținut online 
și de servicii de internet;

(2) constată că ACTA acoperă 
contrafacerile, încălcările drepturilor de 
autor și ale drepturilor asupra mărcilor 
comerciale și că se creează astfel un 
instrument universal de punere în aplicare 
care nu răspunde nevoilor specifice fiecărui 
sector; este îngrijorată de lipsa unor 
definiții ale termenilor importanți pe care 
se bazează mecanismele de punere în 
aplicare a ACTA, în special în ceea ce 
privește drepturile de autor pentru 
programele pentru calculator și 
înregistrarea lor; se teme că acest fapt 
creează incertitudine juridică pentru 
întreprinderile europene și, mai ales, pentru 
IMM-uri, utilizatorii de tehnologie, 
furnizorii de platforme de conținut online 
și de servicii de internet;

Or. en

Amendamentul 14
Ivailo Kalfin

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 2a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(2a) regretă faptul că ACTA a fost 
redactat fără a asigura suficientă 
transparență, fără a ține seama de 
părerile părților interesate și fără a 
implica organismele internaționale 
legitime, fapt ce a dus la numeroase 
deficiențe structurale în text și contrazice 
practicile și principiile bine stabilite din 
spațiul internetului.

Or. en
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Amendamentul 15
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 2a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(2a) observă că ACTA ar exclude 
posibilitatea ca Parlamentul European să 
modifice legislația UE privind drepturile 
de proprietate intelectuală; consideră că 
UE ar fi trebuit, mai întâi, să revizuiască 
Directiva privind respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală (IPRED) și să 
adapteze legislația UE la mediul internet 
înainte de a negocia acest acord;

Or. ro

Amendamentul 16
Maria Badia i Cutchet

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 3

Proiect de aviz Amendamentul

(3) observă că, deși obiectivul ACTA este 
de a consolida industriile UE, el pare să fie 
contrar obiectivului PE formulat în agenda 
digitală de a face ca Europa să devină 
scena inovărilor avansate în domeniul 
internetului, precum și al ambiției sale de a 
promova neutralitatea rețelei și accesul la 
piața digitală online pentru IMM-uri;

(3) observă că, deși obiectivul ACTA este 
de a consolida industriile UE, el pare să fie 
contrar obiectivului PE formulat în agenda 
digitală de a face ca Europa să devină 
scena inovărilor avansate în domeniul 
internetului, precum și al ambiției sale de a 
promova neutralitatea rețelei și accesul la 
piața digitală online pentru IMM-uri; în 
această privință, inovarea este cel mai 
valoros atu al UE și, prin urmare, ar 
trebui să constituie baza pentru crearea 
unei abordări cuprinzătoare cu scopul de 
a stabili un model echilibrat și global care 
să respecte deopotrivă drepturile și 
remunerarea echitabilă a creatorilor și 
deținătorilor de drepturi și accesul facil al 
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utilizatorilor și cetățenilor la conținutul 
cultural și la bunurile de această natură;

Or. en

Amendamentul 17
Adam Gierek

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 3

Proiect de aviz Amendamentul

(3) constată că, deși obiectivul ACTA este 
de a consolida industriile UE, el pare să 
fie contrar obiectivului PE formulat în 
agenda digitală de a face ca Europa să 
devină scena inovărilor avansate în 
domeniul internetului, precum și al 
ambiției sale de a promova neutralitatea 
rețelei și accesul la piața digitală online 
pentru IMM-uri;

(3) constată că articolul 27 al acordului 
ACTA pare să fie contrar obiectivului PE 
formulat în agenda digitală de a face ca 
Europa să devină scena pe care să se 
dezvolte inovațiile avansate în domeniul 
internetului, precum și al ambiției sale de a 
promova neutralitatea rețelei și accesul la 
piața digitală online pentru toți utilizatorii;

Or. en

Amendamentul 18
Jens Rohde, Daniel Caspary

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 3

Proiect de aviz Amendamentul

(3) constată că, deși obiectivul ACTA este 
de a consolida industriile UE, el pare să fie 
contrar obiectivului PE formulat în agenda 
digitală de a face ca Europa să devină 
scena inovărilor avansate în domeniul 
internetului, precum și al ambiției sale de a 
promova neutralitatea rețelei și accesul la 
piața digitală online pentru IMM-uri;

(3) salută obiectivul ACTA de a consolida 
industriile UE; ia act de preocupările cu 
privire la dispozițiile de executare a ACTA 
în domeniul digital și reamintește
obiectivul PE formulat în agenda digitală 
de a face ca Europa să devină scena 
inovărilor avansate în domeniul 
internetului, precum și al ambiției sale de a 
promova neutralitatea rețelei și accesul la 
piața digitală online pentru IMM-uri;
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Or. en

Amendamentul 19
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 3

Proiect de aviz Amendamentul

(3) observă că, deși obiectivul ACTA este 
de a consolida industriile UE, el pare să fie
contrar obiectivului PE formulat în agenda 
digitală de a face ca Europa să devină 
scena inovărilor avansate în domeniul 
internetului, precum și al ambiției sale de a 
promova neutralitatea rețelei și accesul la 
piața digitală online pentru IMM-uri;

(3) observă că, deși obiectivul Comisiei 
Europene la semnarea ACTA este de a 
consolida industriile UE, el este contrar 
obiectivului PE formulat în agenda digitală 
de a face ca Europa să devină scena 
inovărilor avansate în domeniul 
internetului, precum și al ambiției sale de a 
promova neutralitatea rețelei și accesul la 
piața digitală online pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 20
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 3

Proiect de aviz Amendamentul

(3) observă că, deși obiectivul ACTA este 
de a consolida industriile UE, el pare să fie
contrar obiectivului PE formulat în agenda 
digitală de a face ca Europa să devină 
scena inovărilor avansate în domeniul 
internetului, precum și al ambiției sale de a 
promova neutralitatea rețelei și accesul la 
piața digitală online pentru IMM-uri;

(3) observă că, deși obiectivul Comisiei 
Europene la semnarea ACTA este de a 
consolida industriile UE, el este contrar 
obiectivului PE formulat în agenda digitală 
de a face ca Europa să devină scena 
inovărilor avansate în domeniul 
internetului, precum și al ambiției sale de a 
promova neutralitatea rețelei și accesul la 
piața digitală online pentru IMM-uri;

Or. en
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Amendamentul 21
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 3

Proiect de aviz Amendamentul

(3) observă că, deși obiectivul ACTA este 
de a consolida industriile UE, el pare să fie 
contrar obiectivului PE formulat în 
agenda digitală de a face ca Europa să 
devină scena inovărilor avansate în 
domeniul internetului, precum și al 
ambiției sale de a promova neutralitatea 
rețelei și accesul la piața digitală online 
pentru IMM-uri;

(3) deplânge faptul că, deși obiectivul 
ACTA este de a consolida industriile UE, 
el contrazice ambiția PE formulată în 
agenda digitală de a face ca Europa să 
devină scena inovărilor avansate în 
domeniul internetului, precum și al 
ambiției sale de a promova neutralitatea 
rețelei și accesul la piața digitală online 
pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 22
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

(4) reamintește faptul că datele privind 
amploarea încălcării DPI sunt incoerente, 
incomplete, insuficiente și fragmentate și 
că este nevoie de o evaluare a impactului 
obiectivă și independentă pentru orice 
propunere legislativă suplimentară;

(4) reamintește faptul că datele privind 
amploarea încălcării DPI sunt incoerente, 
incomplete, insuficiente și fragmentate și 
că este nevoie de o evaluare a impactului 
obiectivă și independentă pentru orice 
propunere legislativă suplimentară;
subliniază faptul că dispozițiile prevăzute 
în ACTA pot dăuna realizării obiectivelor 
UE 2020 și, în special, ar putea aduce 
atingere apelului de a promova 
deschiderea și capitalizarea potențialului 
creativ al Europei în cadrul inițiativei 
emblematice a UE 2020 „O Uniune a 
inovării”.

Or. en
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Amendamentul 23
Jens Rohde, Daniel Caspary

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

(4) reamintește faptul că datele privind 
amploarea încălcării DPI sunt incoerente, 
incomplete, insuficiente și fragmentate și 
că este nevoie de o evaluare a impactului 
obiectivă și independentă pentru orice 
propunere legislativă suplimentară;

(4) reamintește faptul că rapoartele vamale 
anuale ale Comisiei indică o creștere 
constantă a cantității de mărfuri 
confiscate sub suspiciunea de încălcare a 
DPI, de la 43 500 de cazuri în 2009 la 
aproape 80 000 în 20101; cu toate acestea, 
ia act de preocuparea privind faptul că
datele privind amploarea încălcării DPI 
sunt incoerente, incomplete și fragmentate; 
sprijină evaluările impactului obiective și 
independente pentru propunerile 
legislative;

__________________
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/d
ocuments/customs/customs_controls/counterfeit_p
iracy/statistics/statistics_2010.pdf.

Or. en

Amendamentul 24
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(4a) reamintește faptul că, în ceea ce 
privește abordarea tipurilor de încălcări 
ale DPI, Parlamentul European a 
subliniat importanța principiului 
proporționalității1; prin urmare, este 
îngrijorată de faptul că ACTA nu face 
nicio distincție între încălcările comise la 
nivel comercial și încălcările comise de 
utilizatorii privați în scopuri personale și 
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non-profit; pe lângă aceasta, consideră că 
ACTA ar exclude, pe viitor, posibilitatea 
PE de a modifica legislația UE privind 
DPI, în condițiile în care, în lunile 
următoare, este prevăzută o revizuire a 
Directivei privind respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală (IPRED).
__________________
1 IPRED2 – prima lectură în PE, aprilie 
2007; articolul 2 litera (b).

Or. en

Amendamentul 25
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(4a) își exprimă preocuparea profundă cu 
privire la asigurarea respectării 
drepturilor de autor on-line, în special 
obligația privind aplicarea de sancțiuni 
penale fără a introduce, așa cum ar fi 
necesar, măsuri de salvgardare obligatorii 
pentru utilizatorii personali, precum și cu 
privire la definirea vagă a termenilor, în 
special în ceea ce privește conceptul de 
„uz comercial”; de exemplu, la articolul 
14 punctul 2, țările sunt de acord că „o 
parte poate exclude din aplicarea [...] 
cantități mici de mărfuri de natură 
necomercială aflate în bagajele personale 
ale călătorilor”, ceea ce înseamnă și că o 
parte poate decide să nu excludă cantități 
mici din aceste mărfuri, cauzând 
preocupări profunde cu privire la 
posibilele încălcări ale liberei circulații a 
mărfurilor și persoanelor în cadrul UE.

Or. en
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Amendamentul 26
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(4a) subliniază necesitatea de a apăra și 
salvgarda internetul gratuit și liber, 
precum și de a proteja drepturile de 
proprietate intelectuală; subliniază faptul 
că nu există nicio contradicție între 
drepturile de proprietate și libertatea de 
informare, atât în mediul on-line, cât și în 
afara acestuia.

Or. en

Amendamentul 27
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(4a) își exprimă dubiile în ceea ce privește 
eficiența ACTA, având în vedere că țările 
care constituie principala sursă de 
mărfuri contrafăcute nu sunt părți la 
acord.

Or. en

Amendamentul 28
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
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Justificare succintă – punctul 4b (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(4b) este îngrijorată cu privire la 
prevederile articolului 27 care, la punctul
1, prevede „măsuri de remediere eficiente 
destinate să prevină orice încălcare”, fără 
a le defini însă pe acestea, iar la punctul 4 
prevede ca autoritățile competente ale 
unei părți semnatare să aibă „autoritatea 
de a solicita unui furnizor de servicii on-
line să divulge rapid unui titular al 
dreptului suficiente informații pentru a 
identifica un abonat despre al cărui cont 
se presupune că a fost utilizat pentru 
încălcare”.

Or. ro

Amendamentul 29
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 4c (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(4c) solicită Comisiei să efectueze o 
revizuire proporțională și echilibrată a 
Directivei privind respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală, să analizeze 
beneficiile consolidării drepturilor 
consumatorilor și să se bazeze pe date 
obiective privind cazurile de încălcare a 
drepturilor de autor, care trebuie să fie 
furnizate de Observatorul pentru 
drepturile de proprietate intelectuală creat 
de Comisie.

Or. en

Amendamentul 30
Corinne Lepage
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Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 5

Proiect de aviz Amendamentul

(5) este preocupată de faptul că textul 
ACTA nu asigură un echilibru just între 
dreptul de proprietate intelectuală și 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială, între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și libertatea de 
a primi sau împărtăși informații, echilibru 
solicitat recent printr-o hotărâre a Curții de 
Justiție Europene;

(5) este foarte preocupată de faptul că 
textul ACTA nu asigură un echilibru just 
între dreptul de proprietate intelectuală și 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială, între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și libertatea de 
a primi sau împărtăși informații, echilibru 
solicitat recent printr-o hotărâre a Curții de 
Justiție Europene;

Or. en

Amendamentul 31
Jens Rohde, Daniel Caspary

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 5

Proiect de aviz Amendamentul

(5) este preocupată de faptul că textul 
ACTA nu asigură un echilibru just între 
dreptul de proprietate intelectuală și 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială, între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și libertatea de 
a primi sau împărtăși informații, echilibru 
solicitat recent printr-o hotărâre a Curții de 
Justiție Europene;

(5) consideră este posibil ca mai multe 
obligații explicite ale semnatarilor din 
textul ACTA referitoare la protecția 
drepturilor fundamentale să nu fie 
evidențiate suficient; ia act de 
preocuparea cu privire la faptul că
anumite părți din textul ACTA ar putea fi 
interpretate ca având urmări asupra
echilibrului între dreptul de proprietate 
intelectuală și libertatea de a desfășura o 
activitate comercială, între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
libertatea de a primi sau împărtăși 
informații, echilibru solicitat recent printr-o 
hotărâre a Curții de Justiție Europene

Or. en
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Amendamentul 32
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 5a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(5a) subliniază măsurile de salvgardare 
din textul ACTA, care solicită ca 
procedurile prevăzute de ACTA să fie 
„puse în aplicare astfel încât să se evite 
crearea de obstacole în calea activității 
legitime, inclusiv comerțul electronic și, în 
conformitate cu legislația părții 
respective, să respecte principiile 
fundamentale precum libertatea de 
expresie, un proces echitabil și 
confidențialitate”; reamintește faptul că 
avizul Serviciului juridic al Parlamentului 
European, SJ-0661/11, concluzionează că 
ACTA nu impune nicio obligație care să 
intre în conflict cu drepturile 
fundamentale sau cu acquis-ul european 
existent sau care să necesite introducerea 
unor noi acte legislative ale UE sau a 
unor amendamente la cele existente;

Or. en

Amendamentul 33
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 5a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(5a) consideră că toate măsurile care ar 
putea implica supravegherea la scară 
largă a comportamentului utilizatorilor de 
internet și a comunicărilor electronice 
referitoare la încălcările la scară mică, 
non-profit, ar fi disproporționate și ar 
încălca Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene;
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Or. en

Amendamentul 34
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 5a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(5a) consideră că toate măsurile care ar 
putea implica supravegherea la scară 
largă a comportamentului utilizatorilor de 
internet și a comunicărilor electronice 
referitoare la încălcările la scară mică, 
non-profit, ar fi disproporționate și ar 
încălca Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 35
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 5a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(5a) este preocupată de incertitudinea 
privind modul în care ACTA va fi pus în 
aplicare de către Comisie și statele 
membre UE;

Or. en

Amendamentul 36
Corinne Lepage

Proiect de aviz
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Justificare succintă – punctul 5a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(5a) își exprimă preocuparea cu privire la 
compatibilitatea ACTA cu legislația UE, 
cu drepturile fundamentale ale UE și cu 
accesul la medicamente generice legitime;

Or. en

Amendamentul 37
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 5a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(5a) consideră că lupta împotriva 
combaterii comercializării de produse 
contrafăcute nu trebuie să se facă cu 
riscul nerespectării drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor europeni;

Or. ro

Amendamentul 38
Ivailo Kalfin

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 5a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(5a) ia act de preocupările exprimate de 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor cu privire la confidențialitatea 
datelor și protecția drepturilor 
fundamentale; pe lângă aceasta, constată 
că lipsa de precizie a dispozițiilor ACTA 
ar putea duce la efecte secundare foarte 
intruzive și inacceptabile asupra 
drepturilor fundamentale ale persoanelor, 
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în special în spațiul cibernetic;

Or. en

Amendamentul 39
Giles Chichester

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 6

Proiect de aviz Amendamentul

(6) prin urmare, se simte obligată să 
recomande Comisiei pentru comerț 
internațional să refuze aprobarea acordului.

(6) prin urmare, se simte obligată să 
recomande Comisiei pentru comerț 
internațional să își suspende activitatea 
privind propunerea în așteptarea hotărârii 
Curții de Justiție.

Or. en

Amendamentul 40
Daniel Caspary

Proiect de aviz
Justificare succintă – punctul 6

Proiect de aviz Amendamentul

(6) prin urmare, se simte obligată să 
recomande Comisiei pentru comerț 
internațional să refuze aprobarea acordului.

(6) prin urmare, se simte obligată să 
recomande Comisiei pentru comerț 
internațional să ia în considerare 
preocupările menționate mai sus în 
evaluarea acordului.

Or. en

Amendamentul 41
Daniel Caspary

Proiect de aviz
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Paragraf unic

Proiect de aviz Amendamentul

Comisia pentru industrie, cercetare și 
energie recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, să 
propună Parlamentului să își dea 
aprobarea.

Comisia pentru industrie, cercetare și 
energie recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, să ia în 
considerare preocupările menționate mai 
sus în evaluarea acordului.

Or. en


