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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. reamintește că, în cadrul societății informaționale, protecția dreptului de autor și a 
drepturilor conexe reprezintă un element important pentru dezvoltarea vieții economice a 
pieței interne;

2. constată că acest prim raport referitor la aplicarea articolelor 5, 6 și 8 ale Directivei 
2001/29/CE nu permite o evaluare pertinentă, dată fiind transpunerea târzie de către 
statele membre;

3. recomandă Comisiei să își rezerve mai mult timp pentru stabilirea unui catalog mai amplu 
al măsurilor de transpunere și al jurisprudenței viitoare;

4. consideră că aplicarea acestei directive trebuie să se facă într-un cadru mai amplu și ar 
trebui să ia în considerare în special dispozițiile referitoare la comerțul electronic ale 
Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind 
anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului 
electronic, pe piața internă1, precum și Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală2 și dispozițiile privind protecția datelor ale Directivei 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind la protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date3;

5. sprijină un sistem bazat pe arbitraj, mediere sau auto-reglementare ce implică diferiții 
actori din sfera lumii digitale;

6. consideră, pe de o parte, că educația și sensibilizarea sunt esențiale și invită, pe de altă 
parte, Comisia să asigure transparența și interoperabilitatea sistemelor de gestiune a 
drepturilor digitale.

                                               
1 JO L 178, 17.7.2000, p.1.
2 JO L 157, 30.4.2004, p.45.
3 JO L 281, 23.11.1995, p.31.
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