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Ændringsforslag 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske velfærd i Den
Europæiske Union (i det følgende benævnt 
"Unionen") kræver vedvarende kreativitet 
og innovation. For at sikre den fremtidige 
velfærd er det således nødvendigt med
bestemmelser, der giver en effektiv 
beskyttelse af både kreativitet og 
innovation.

(1) Velfærden og den sociale, økonomiske 
og kulturelle udvikling i Den Europæiske 
Union (i det følgende benævnt "Unionen") 
kræver bevarelse og fremme af dens arv, 
dens kreativitet og dens kapacitet til
innovation; følgelig bør der tages hensyn 
til den rolle, som adgangen til teknologi, 
viden og kultur spiller såvel som 
overførslen af disse inden for udviklingen 
af foranstaltninger, der svarer til 
informationssamfundets nye sociale 
behov, og som især er i overensstemmelse 
med UNESCOs konvention om beskyttelse 
og fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed af 20. oktober 2005.

Or. fr

Ændringsforslag 15
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske velfærd i den 
Europæiske Union (i det følgende benævnt 
"Unionen") kræver vedvarende kreativitet 
og innovation. For at sikre den fremtidige 
velfærd er det således nødvendigt med 
bestemmelser, der giver en effektiv 
beskyttelse af både kreativitet og 
innovation.

(1) Den økonomiske velfærd i den 
Europæiske Union (i det følgende benævnt 
"Unionen") kræver vedvarende kreativitet 
og innovation. For at sikre, at de fortsat vil 
være en kilde til velfærd i fremtiden er det 
således nødvendigt med foranstaltninger, 
der bidrager både til fremme heraf, og 
som giver en effektiv beskyttelse heraf.

Or. es
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Ændringsforslag 16
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den økonomiske velfærd i den 
Europæiske Union (i det følgende benævnt 
"Unionen") kræver vedvarende kreativitet 
og innovation. For at sikre den fremtidige
velfærd er det således nødvendigt med 
bestemmelser, der giver en effektiv 
beskyttelse af både kreativitet og 
innovation.

(1) Den økonomiske og kulturelle velfærd 
i den Europæiske Union (i det følgende 
benævnt "Unionen") kræver vedvarende 
kreativitet og innovation. For at sikre den 
fremtidige velfærd er det således 
nødvendigt med bestemmelser, der giver 
en effektiv beskyttelse af både kreativitet 
og innovation, og muligheden for at 
udvikle eller indføre nye instrumenter, 
som giver adgang til kreative værker.

Or. en

Ændringsforslag 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Intellektuelle ejendomsrettigheder 
(IPR) er en vigtig driftskapital, som 
bidrager til at sikre, at innovatorer og 
kreatører får et rimeligt afkast af deres 
arbejde, og at deres investering i forskning 
og nye idéer beskyttes.

(2) Intellektuelle ejendomsrettigheder 
(IPR) bør sikre, at innovatorer og kreatører 
får en rimelig godtgørelse for deres 
arbejde, og at deres investering i forskning 
og nye idéer beskyttes og bør tjene til at 
sprede teknologier og viden ved at gøre 
det muligt for alle at få adgang til 
kulturen.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Maria Badia i Cutchet
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Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Intellektuelle ejendomsrettigheder 
(IPR) er en vigtig driftskapital, som 
bidrager til at sikre, at innovatorer og 
kreatører får et rimeligt afkast af deres 
arbejde, og at deres investering i forskning 
og nye idéer beskyttes.

(2) Intellektuelle ejendomsrettigheder 
(IPR) udgør et væsentligt retsgrundlag til 
at sikre, at innovatorer og kreatører får et 
rimeligt afkast af deres arbejde, og at deres 
investering i forskning og nye idéer 
beskyttes.

Or. es

Ændringsforslag 19
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Intellektuelle ejendomsrettigheder 
(IPR) er en vigtig driftskapital, som 
bidrager til at sikre, at innovatorer og 
kreatører får et rimeligt afkast af deres 
arbejde, og at deres investering i forskning 
og nye idéer beskyttes.

(2) Intellektuelle ejendomsrettigheder 
(IPR) er en vigtig driftskapital, som 
bidrager til at sikre, at innovatorer og 
kreatører får et rimeligt afkast af deres 
arbejde, og at deres investering i forskning 
og nye idéer beskyttes. En afbalanceret 
grad af beskyttelse er nødvendig for at 
gøre det muligt for innovatorer og 
kreatører at udvikle og opfinde nye 
instrumenter, som giver adgang til 
kreative værker, hvorved der sker en 
forøgelse af det samlede marked for og de 
samlede indtægter fra varer og 
tjenesteydelser, som er beskyttet af de 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 20
Maria Badia i Cutchet
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Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) De konstante ændringer i den 
digitale økonomi har haft indvirkning på 
effektiviteten af den nuværende ramme 
for foranstaltninger og instrumenter til 
beskyttelse af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, især i forbindelse 
med onlineindhold. Det nye digitale miljø 
ændrer også forbrugernes og brugernes 
forhold til indholdet og de varer, som 
sådanne rettigheder er knyttet til. Det må 
derfor sikres, at Det Europæiske 
Observationscenter for 
Varemærkeforfalskning og Piratkopiering 
har den nødvendige moderne struktur og 
finansiering, så det kan udføre sine 
opgaver effektivt og være i stand til at 
udnytte de instrumenter, der er tilpasset 
nøjagtigt til det nye digitale miljø.

Or. es

Ændringsforslag 21
Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Udviklingen i den digitale økonomi 
har foranlediget en stigning i antallet af 
IPR-krænkelser online i form af 
varemærkeforfalskning, ikke-godkendt 
kopiering og piratkopiering, hvilket har 
medført alvorlig skade for EU-økonomien 
og de kulturelle og kreative sektorer. Det 
er derfor nødvendigt at oprette et 
Europæisk Observationscenter for 
Varemærkeforfalskning og Piratkopiering 
og sikre, at det har den nødvendige 
infrastruktur og finansiering, så det kan 



AM\876756DA.doc 7/58 PE472.123v01-00

DA

udføre sine opgaver effektivt og bidrage til 
bekæmpelsen af krænkelserne af de 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 22
Paul Nuttall

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er vigtigt med en sund, 
harmoniseret og progressiv tilgang til 
intellektuelle ejendomsrettigheder i 
bestræbelserne på at opfylde ambitionerne 
i Europa 2020-strategien.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 23
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er vigtigt med en sund, 
harmoniseret og progressiv tilgang til 
intellektuelle ejendomsrettigheder i 
bestræbelserne på at opfylde ambitionerne i 
Europa 2020-strategien.

(3) (3) Det er vigtigt med en global og 
afbalanceret tilgang til intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som er harmoniseret
på EU-plan og også tager hensyn til 
Verdenshandelsorganisationens regler, 
den relevante juridiske ramme og 
UNESCO’s konvention om beskyttelse og 
fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed (2005), i bestræbelserne på 
at opfylde ambitionerne i Europa 2020-
strategien og den digitale dagsorden for 
Europa.

Or. es
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Ændringsforslag 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er vigtigt med en sund, 
harmoniseret og progressiv tilgang til 
intellektuelle ejendomsrettigheder i 
bestræbelserne på at opfylde ambitionerne 
i Europa 2020-strategien.

(3) Det er vigtigt med en harmoniseret og 
progressiv tilgang til intellektuelle 
ejendomsrettigheder i bestræbelserne på at 
fremme spredningen og overførslen af 
teknologier, viden og kultur samtidig med, 
at der især tages hensyn til EU-borgernes 
og tredjelandsborgernes behov i al deres 
mangfoldighed.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Jean-Marie Cavada

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Kontoret for Harmonisering i det 
Indre Marked er nødvendigt for at yde 
mere effektiv beskyttelse af de 
intellektuelle ejendomsrettigheder i 
Europa.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Der bør gennem hensigtsmæssig 
håndhævelse af den nuværende juridiske 
ramme og i betragtning af kommende 
ændringer heraf tages hensyn til 
offentlighedens ret til adgang til kultur og 
til de nye instrumenter med henblik på 
kreativitet og personlig udvikling, som de 
nye informations- og 
kommunikationsteknologier giver 
mulighed for.

Or. es

Ændringsforslag 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den fortsatte stigning i antallet af 
IPR-krænkelser udgør en reel trussel ikke 
bare for Unionens økonomi, men også for 
EU-borgernes sundhed og sikkerhed. Det 
er derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 28
Paul Nuttall

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den fortsatte stigning i antallet af 
IPR-krænkelser udgør en reel trussel ikke 
bare for Unionens økonomi, men også for 
EU-borgernes sundhed og sikkerhed. Det 
er derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 29
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den fortsatte stigning i antallet af 
IPR-krænkelser udgør en reel trussel ikke 
bare for Unionens økonomi, men også for 
EU-borgernes sundhed og sikkerhed. Det 
er derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen.

(4) Det er nødvendigt med effektive,
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bremse 
handelen med varemærkeforfalskede 
produkter, især hvor de udgør fare for 
EU-borgernes sundhed og sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR- (4) IPR-krænkelser kan udgøre en trussel 
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krænkelser udgør en reel trussel ikke bare
for Unionens økonomi, men også for EU-
borgernes sundhed og sikkerhed. Det er 
derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen.

for både økonomien og EU-forbrugeres 
og tredjelandsforbrugeres sundhed og 
sikkerhed. Det er nødvendigt med 
effektive og koordinerede foranstaltninger 
på europæisk og globalt niveau, hvis det 
skal lykkes at bekæmpe dette fænomen 
under hensyntagen til almen interesse og 
uden at sætte de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed på spil.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR-
krænkelser udgør en reel trussel ikke bare 
for Unionens økonomi, men også for EU-
borgernes sundhed og sikkerhed. Det er 
derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen.

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR-
krænkelser og leveringen af varer, som 
kunne være til alvorlig skade for 
forbrugere, er reelle trusler ikke bare for 
Unionens økonomi, men også for EU-
borgernes sundhed og sikkerhed. Det er 
derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen.

Or. lt

Ændringsforslag 32
László Tőkés

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR-
krænkelser udgør en reel trussel ikke bare 

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR-
krænkelser udgør en reel trussel ikke bare 
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for Unionens økonomi, men også for EU-
borgernes sundhed og sikkerhed. Det er 
derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen.

for Unionens økonomi, men også for EU-
borgernes sundhed og sikkerhed og den 
bæredygtige beskyttelse og fremme af 
Europas kulturelle og sproglige 
mangfoldighed og arv.  Det er derfor 
nødvendigt med effektive, umiddelbare og 
koordinerede foranstaltninger på europæisk 
og globalt niveau, hvis det skal lykkes at 
bekæmpe dette fænomen.

Or. en

Ændringsforslag 33
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR-
krænkelser udgør en reel trussel ikke bare
for Unionens økonomi, men også for EU-
borgernes sundhed og sikkerhed. Det er 
derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen.

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR-
krænkelser udgør en trussel for Unionens 
økonomi, EU-borgernes sundhed og 
sikkerhed og den fortsatte eksistens af et 
miljø, der bidrager til kulturelt og kreativt 
arbejde, som sikrer et rimeligt afkast for 
forfattere og lige adgang for 
offentligheden. Det er derfor nødvendigt 
med effektive, umiddelbare og 
koordinerede foranstaltninger på europæisk 
og globalt niveau, hvis det skal lykkes at 
bekæmpe dette fænomen.

Or. es

Ændringsforslag 34
Paul Nuttall

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I forbindelse med den overordnede udgår
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IPR-strategi som fastsat i Rådets 
resolution af 25. september 2008 om en 
global europæisk plan for bekæmpelse af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering 
opfordrede Rådet Kommissionen til at 
oprette et Europæisk Observationscenter 
for Varemærkeforfalskning og 
Piratkopiering (i det efterfølgende 
benævnt "observationscentret").
Kommissionen oprettede derfor et 
netværk af eksperter fra den offentlige og 
den private sektor og beskrev dets opgaver 
i sin meddelelse om bedre håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder i det 
indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 35
Paul Nuttall

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det fremgår af meddelelsen, at 
observationscentret skal fungere som 
centralt organ til indsamling, overvågning 
og rapportering af oplysninger og data om 
alle former for IPR-krænkelser. Det bør 
blive en platform for samarbejdet mellem 
repræsentanter for nationale 
myndigheder og berørte parter med 
henblik på udveksling af idéer og 
ekspertise om bedste praksis, udvikling af 
fælles håndhævelsesstrategier og 
udformning af anbefalinger til 
beslutningstagere. Det præciseres i 
meddelelsen, at Kommissionens 
tjenestegrene skal huse og forvalte 
observationscentret.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 36
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det fremgår af meddelelsen, at 
observationscentret skal fungere som 
centralt organ til indsamling, overvågning 
og rapportering af oplysninger og data om 
alle former for IPR-krænkelser. Det bør 
blive en platform for samarbejdet mellem 
repræsentanter for nationale myndigheder 
og berørte parter med henblik på 
udveksling af idéer og ekspertise om 
bedste praksis, udvikling af fælles 
håndhævelsesstrategier og udformning af 
anbefalinger til beslutningstagere. Det 
præciseres i meddelelsen, at 
Kommissionens tjenestegrene skal huse og 
forvalte observationscentret.

(6) Det fremgår af meddelelsen, at 
observationscentret skal fungere som 
centralt organ til indsamling, overvågning 
og rapportering af oplysninger og data om 
alle former for IPR-krænkelser. Det bør 
blive en platform for samarbejdet mellem 
repræsentanter for nationale myndigheder 
og berørte parter med henblik på 
udveksling af idéer og ekspertise om 
bedste praksis, udvikling af fælles 
håndhævelsesstrategier, evaluering af 
udgifterne til 
gennemførelsesforanstaltninger, analyse 
af bedste praksis i forbindelse med 
juridiske online-tilbud og deres følger for 
graden af piratvirksomhed og udvikling af 
evidensbaserede politiske anbefalinger til 
beslutningstagere. Det præciseres i 
meddelelsen, at Kommissionens 
tjenestegrene skal huse og forvalte 
observationscentret.

Or. en

Ændringsforslag 37
László Tőkés

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det fremgår af meddelelsen, at 
observationscentret skal fungere som 
centralt organ til indsamling, overvågning 
og rapportering af oplysninger og data om 
alle former for IPR-krænkelser. Det bør 
blive en platform for samarbejdet mellem 

(6) Det fremgår af meddelelsen, at 
observationscentret skal fungere som 
centralt organ til indsamling, overvågning 
og rapportering af oplysninger og data om 
alle former for IPR-krænkelser. Det bør 
blive en platform for samarbejdet mellem 



AM\876756DA.doc 15/58 PE472.123v01-00

DA

repræsentanter for nationale myndigheder 
og berørte parter med henblik på 
udveksling af idéer og ekspertise om 
bedste praksis, udvikling af fælles 
håndhævelsesstrategier og udformning af 
anbefalinger til beslutningstagere. Det 
præciseres i meddelelsen, at 
Kommissionens tjenestegrene skal huse og 
forvalte observationscentret.

repræsentanter for nationale myndigheder 
og alle offentlige og private berørte parter 
med henblik på udveksling af idéer og 
ekspertise om bedste praksis, udvikling af 
fælles håndhævelsesstrategier og 
udformning af anbefalinger til 
beslutningstagere. Det præciseres i 
meddelelsen, at Kommissionens 
tjenestegrene skal huse og forvalte 
observationscentret.

Or. en

Ændringsforslag 38
Paul Nuttall

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I sin resolution om IPR-håndhævelse i 
det indre marked af 1. marts 2010 
opfordrede Rådet Kommissionen, 
medlemsstaterne og industrien til at give 
observationscentret adgang til tilgængelige, 
pålidelige og sammenlignelige data om 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
og til, for så vidt angår observationscentret, 
i fællesskab at udvikle og blive enige om 
planer for at indsamle yderligere 
oplysninger. Rådet opfordrede ligeledes 
observationscentret til hvert år at 
offentliggøre en samlet årsrapport, som 
omhandler varemærkeforfalskningens og 
piratkopieringens anvendelsesområde, 
omfang og vigtigste karakteristika samt 
deres indvirkning på det indre marked.
Denne rapport vil inden for rammerne af 
databeskyttelseslovgivningen blive 
udarbejdet med de relevante oplysninger 
fra medlemsstaternes myndigheder, 
Kommissionen og den private sektor om 
varemærkeforfalskningens og 
piratkopieringens anvendelsesområde, 
omfang og vigtigste karakteristika samt 

(7) I sin resolution om IPR-håndhævelse i 
det indre marked af 1. marts 2010 
opfordrede Rådet Kommissionen, 
medlemsstaterne og industrien til at give 
observationscentret adgang til tilgængelige, 
pålidelige og sammenlignelige data om 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
og til, for så vidt angår observationscentret, 
i fællesskab at udvikle og blive enige om 
planer for at indsamle yderligere 
oplysninger. Rådet opfordrede ligeledes 
observationscentret til hvert år at 
offentliggøre en samlet årsrapport, som 
omhandler varemærkeforfalskningens og 
piratkopieringens anvendelsesområde, 
omfang og vigtigste karakteristika samt 
deres indvirkning på det indre marked.
Denne rapport bør inden for rammerne af 
databeskyttelseslovgivningen ikke 
udarbejdes med de relevante oplysninger 
fra medlemsstaternes myndigheder, 
Kommissionen og den private sektor om 
varemærkeforfalskningens og 
piratkopieringens anvendelsesområde, 
omfang og vigtigste karakteristika samt 



PE472.123v01-00 16/58 AM\876756DA.doc

DA

deres indvirkning på det indre marked. deres indvirkning på det indre marked, da 
dette ville medføre et tyngende og 
unødvendigt omkostningskrævende 
bureaukrati og overlapning af 
eksisterende funktioner, f.eks. mellem de 
lokale myndigheders kontorer for 
handelsnormer.

Or. en

Ændringsforslag 39
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I sin resolution om IPR-håndhævelse i 
det indre marked af 1. marts 2010 
opfordrede Rådet Kommissionen, 
medlemsstaterne og industrien til at give 
observationscentret adgang til tilgængelige, 
pålidelige og sammenlignelige data om 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
og til, for så vidt angår observationscentret, 
i fællesskab at udvikle og blive enige om 
planer for at indsamle yderligere 
oplysninger. Rådet opfordrede ligeledes 
observationscentret til hvert år at 
offentliggøre en samlet årsrapport, som 
omhandler varemærkeforfalskningens og 
piratkopieringens anvendelsesområde, 
omfang og vigtigste karakteristika samt 
deres indvirkning på det indre marked.
Denne rapport vil inden for rammerne af 
databeskyttelseslovgivningen blive 
udarbejdet med de relevante oplysninger 
fra medlemsstaternes myndigheder, 
Kommissionen og den private sektor om 
varemærkeforfalskningens og 
piratkopieringens anvendelsesområde, 
omfang og vigtigste karakteristika samt 
deres indvirkning på det indre marked.

(7) I sin resolution om IPR-håndhævelse i 
det indre marked af 1. marts 2010 
opfordrede Rådet Kommissionen, 
medlemsstaterne og industrien til at give 
observationscentret adgang til tilgængelige, 
pålidelige og sammenlignelige data om 
krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og til, for så vidt 
angår observationscentret, i fællesskab at 
udvikle og blive enige om planer for at 
indsamle yderligere oplysninger. Rådet 
opfordrede ligeledes observationscentret til 
hvert år at offentliggøre en samlet 
årsrapport, som omhandler 
anvendelsesområde, omfang og vigtigste 
karakteristika for krænkelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder samt 
deres indvirkning på det indre marked.
Denne rapport vil inden for rammerne af 
databeskyttelseslovgivningen blive 
udarbejdet med de relevante oplysninger 
fra medlemsstaternes myndigheder, 
Kommissionen og den private sektor om 
anvendelsesområde, omfang og vigtigste 
karakteristika for krænkelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder samt 
deres indvirkning på det indre marked.
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Or. en

Begrundelse

IPR-krænkelser dækker alle former for krænkelser.

Ændringsforslag 40
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I sin resolution om IPR-håndhævelse i 
det indre marked af 1. marts 2010 
opfordrede Rådet Kommissionen, 
medlemsstaterne og industrien til at give 
observationscentret adgang til tilgængelige, 
pålidelige og sammenlignelige data om 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
og til, for så vidt angår observationscentret, 
i fællesskab at udvikle og blive enige om 
planer for at indsamle yderligere 
oplysninger. Rådet opfordrede ligeledes 
observationscentret til hvert år at 
offentliggøre en samlet årsrapport, som 
omhandler varemærkeforfalskningens og 
piratkopieringens anvendelsesområde, 
omfang og vigtigste karakteristika samt 
deres indvirkning på det indre marked.
Denne rapport vil inden for rammerne af 
databeskyttelseslovgivningen blive 
udarbejdet med de relevante oplysninger 
fra medlemsstaternes myndigheder, 
Kommissionen og den private sektor om 
varemærkeforfalskningens og 
piratkopieringens anvendelsesområde, 
omfang og vigtigste karakteristika samt 
deres indvirkning på det indre marked.

(7) I sin resolution om IPR-håndhævelse i 
det indre marked af 1. marts 2010 
opfordrede Rådet Kommissionen, 
medlemsstaterne og industrien til at give 
observationscentret adgang til tilgængelige, 
pålidelige og sammenlignelige data om 
varemærkeforfalskning og piratkopiering,
og til, for så vidt angår observationscentret, 
i fællesskab at udvikle og blive enige om 
planer for at indsamle yderligere 
oplysninger. Rådet opfordrede ligeledes 
observationscentret til hvert år at 
offentliggøre en samlet årsrapport, som 
omhandler varemærkeforfalskningens og 
piratkopieringens anvendelsesområde, 
omfang og vigtigste karakteristika samt 
deres indvirkning på det indre marked.
Denne rapport vil inden for rammerne af 
databeskyttelseslovgivningen blive 
udarbejdet primært med de relevante 
oplysninger, der hidrører fra omfattende, 
uafhængig, tværfaglig og pålidelig 
forskning, som observationscentret har 
givet i opdrag og offentliggjort på 
gennemsigtig vis, og dernæst med de 
relevante oplysninger fra 
medlemsstaternes myndigheder, 
Kommissionen, den private sektor og 
civilsamfundets aktører om
varemærkeforfalskningens og 
piratkopieringens anvendelsesområde, 
omfang og vigtigste karakteristika samt 
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deres indvirkning på det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 41
Marek Henryk Migalski

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Observationscentret skal varetage en 
lang række forskellige opgaver, og det er 
derfor nødvendigt at sikre en passende og 
bæredygtig infrastruktur.

(11) Observationscentret skal varetage en 
lang række forskellige opgaver, og det er 
derfor nødvendigt at sikre en passende og 
bæredygtig infrastruktur, uden at der 
opstår yderligere udgifter.

Or. pl

Ændringsforslag 42
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Observationscentret skal varetage en 
lang række forskellige opgaver, og det er 
derfor nødvendigt at sikre en passende og 
bæredygtig infrastruktur.

(11) Observationscentret skal varetage en 
lang række forskellige opgaver, og det er 
derfor nødvendigt at sikre en passende og 
bæredygtig infrastruktur såvel som de 
nødvendige ressourcer til at udføre disse.
De anvendte midler bør tilpasses nøjagtigt 
til kompleksiteten af observationscentrets 
mandat, som dækker en række meget 
forskellige områder, som er særdeles 
følsomme, idet borgernes rettigheder er 
berørt heraf.

Or. es
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Ændringsforslag 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Disse opgaver bør vedrøre alle 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som er 
omfattet af EU-lovgivningen eller de 
berørte medlemsstaters nationale 
lovgivning på dette område, eftersom 
krænkelserne ofte berører en række 
forskellige intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Det er desuden 
nødvendigt med data og udveksling af 
bedste praksis om hele spektret af 
intellektuelle ejendomsrettigheder for at 
kunne danne sig et fuldstændigt billede af 
situationen og gøre det muligt at udforme
helhedsstrategier med henblik på at 
nedbringe antallet af IPR-krænkelser.
Harmoniseringskontorets mandat bør i 
forbindelse med disse opgaver derfor 
udvides til også at omfatte beskyttelsen af 
patenter, ophavsret og beslægtede 
rettigheder samt geografiske betegnelser.

(14) Disse opgaver bør vedrøre alle 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som er 
omfattet af EU-lovgivningen eller de 
berørte medlemsstaters nationale 
lovgivning på dette område, eftersom 
krænkelserne ofte berører en række 
forskellige intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Det er desuden 
nødvendigt med en udveksling om hele 
spektret af intellektuelle 
ejendomsrettigheder for at kunne danne sig 
et fuldstændigt billede af situationen i 
medlemsstaterne.
Harmoniseringskontorets mandat bør i 
forbindelse med disse opgaver derfor 
udvides til også at omfatte beskyttelsen af 
patenter, ophavsret og beslægtede 
rettigheder samt geografiske betegnelser.

Or. de

Ændringsforslag 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Observationscentret, der 
sammensættes af harmoniseringskontoret, 
bør drage fordel af 
harmoniseringskontorets ekspertise, 
erfaring og ressourcer samt blive et 
ekspertisecenter for oplysninger og data 
om IPR-krænkelser.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 45
Marek Henryk Migalski

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Observationscentret, der 
sammensættes af harmoniseringskontoret, 
bør drage fordel af 
harmoniseringskontorets ekspertise, 
erfaring og ressourcer samt blive et 
ekspertisecenter for oplysninger og data 
om IPR-krænkelser.

(16) Observationscentret, der 
sammensættes af harmoniseringskontoret, 
bør drage fordel af 
harmoniseringskontorets og 
medlemsstaternes forskningsinstitutters 
ekspertise, erfaring og ressourcer samt 
blive et ekspertisecenter for oplysninger og 
data om IPR-krænkelser.

Or. pl

Ændringsforslag 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre 
supplerende opgaver, f.eks. opnå større 
viden om værdien af intellektuelle 

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og forbrugeroplysning 
om IPR-krænkelsernes konsekvenser.
Desuden bør harmoniseringskontoret sørge 
for større viden om værdien af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, 
forbedre ekspertisen hos personer, der 
beskæftiger sig med IPR-håndhævelse, 
gennem passende 
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ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med IPR-
håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 
samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer.

uddannelsesforanstaltninger, og udbrede
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og ikke-tilladt 
kopiering.

Or. de

Ændringsforslag 47
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre 
supplerende opgaver, f.eks. opnå større 
viden om værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med 
IPR-håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 
samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer.

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser. I denne forbindelse bør der 
tages behørigt hensyn til digitaliseringens 
og de nye teknologiers følger for 
strategierne til beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og til spredningen af 
nye kreative nicher, som også kræver 
rimelig og afbalanceret beskyttelse.

Or. es
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Ændringsforslag 48
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre supplerende 
opgaver, f.eks. opnå større viden om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med IPR-
håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 
samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer.

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre supplerende 
opgaver, f.eks. opnå større viden om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med IPR-
håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og forbedre 
samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer.

Or. en

Begrundelse

IPR-krænkelser dækker alle former for krænkelser.

Ændringsforslag 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre supplerende 
opgaver, f.eks. opnå større viden om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med IPR-
håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 
samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer.

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre supplerende 
opgaver, f.eks. evaluere følgerne af 
krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder for kreativiteten og 
innovationen i Unionen, forbedre 
ekspertisen hos personer, der beskæftiger 
sig med evaluering af krænkelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder,
gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
piratvirksomhed og forbedre samarbejdet 
med tredjelande og internationale 
organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og samarbejde med 
aktørerne som helhed, herunder 
repræsentanter for civilsamfundet, og 
give mulighed for indsamling, analyse og 
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værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre supplerende 
opgaver, f.eks. opnå større viden om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med IPR-
håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 
samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer.

spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser og om følgerne af 
gennemførelsesforanstaltningerne i 
forbindelse med sådanne krænkelser for 
økonomien og inden for forsknings- og 
sundhedssektorerne, ikke mindst i 
udviklingslande. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre supplerende 
opgaver, f.eks. opnå større viden om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med IPR-
håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 
samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer.

Or. fr

Ændringsforslag 51
Marek Henryk Migalski

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
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konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre supplerende 
opgaver, f.eks. opnå større viden om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med IPR-
håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 
samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer.

konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre supplerende 
opgaver, f.eks. opnå større viden om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med IPR-
håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 
samarbejdet med tredjelande, 
internationale organisationer og ikke-
NGO’er, der er specialiseret på dette 
område.

Or. pl

Ændringsforslag 52
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre supplerende 
opgaver, f.eks. opnå større viden om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med IPR-
håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre supplerende 
opgaver, f.eks. opnå større viden om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med IPR-
håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 
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samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer.

samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer. Endvidere 
bør observationscentret undersøge 
mulighederne for en effektiv konkurrence 
med ikke-godkendt onlineindhold og 
virkningerne af konkurrencen for 
niveauer af ikke-godkendt indhold.

Or. en

Ændringsforslag 53
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre 
supplerende opgaver, f.eks. opnå større 
viden om værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med 
IPR-håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 
samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer.

Or. es

Ændringsforslag 54
Paul Nuttall

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
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sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske 
sektorer, der er mest berørt af og har størst 
erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for 
rettighedshavere og internetudbydere. Det 
bør ligeledes sikres, at der er en passende 
repræsentation af små og mellemstore 
virksomheder.

sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske 
sektorer, der er mest berørt af og har størst 
erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for 
rettighedshavere og internetudbydere.
Forbrugere og små og mellemstore 
virksomheder bør fritages fra disse 
procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske 
sektorer, der er mest berørt af og har størst 
erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for 
rettighedshavere og internetudbydere. Det 
bør ligeledes sikres, at der er en passende 
repræsentation af små og mellemstore 
virksomheder.

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske, 
sociale og kulturelle sektorer, og især af 
dem, der måske ville være mest berørt af 
bekæmpelse af IPR-krænkelser, og særlig 
repræsentanter for rettighedshavere og 
internetudbydere. Det bør ligeledes sikres, 
at der er en passende repræsentation af små 
og mellemstore virksomheder. For så vidt 
angår repræsentanterne fra 
civilsamfundet og i overensstemmelse med 
artikel 11 i traktaten om Den Europæiske 
Union, bør harmoniseringskontoret sørge 
for, når observationscentret 
sammensættes, at træffe de nødvendige 
foranstaltninger vedrørende 
repræsentationen af forbruger- og 
brugerbeskyttelsesorganer, organisationer 
og foreninger, der arbejder inden for 
området databeskyttelse, 
arbejdsmarkedets parter og kulturelle 
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operatører, herunder operatører i den 
frivillige sektor.  

Or. fr

Ændringsforslag 56
Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske 
sektorer, der er mest berørt af og har størst 
erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for 
rettighedshavere og internetudbydere. Det 
bør ligeledes sikres, at der er en passende 
repræsentation af små og mellemstore 
virksomheder.

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske og 
kulturelle sektorer, der er mest berørt af og 
har størst erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for 
rettighedshavere, internetformidlere og 
berørte parter fra de kulturelle og kreative 
sektorer. Det bør ligeledes sikres, at der er 
en passende repræsentation af små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 57
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske 

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de sektorer, der er 
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sektorer, der er mest berørt af og har størst 
erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for 
rettighedshavere og internetudbydere. Det 
bør ligeledes sikres, at der er en passende 
repræsentation af små og mellemstore 
virksomheder.

mest berørt af og har størst erfaring med 
bekæmpelse af IPR-krænkelser, særlig 
repræsentanter for rettighedshavere og 
internetudbydere. I den forbindelse bør 
der lægges særlig vægt på de sektorer, 
som i sagens natur skaber værdier, som i 
stor udstrækning er urørlige, som f.eks. 
den kulturelle og kreative sektor. Det bør 
ligeledes sikres, at der er en passende 
repræsentation af små og mellemstore 
virksomheder og kreatører og brugere af 
kulturelle tjenesteydelser og platforme.

Or. es

Ændringsforslag 58
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske 
sektorer, der er mest berørt af og har størst 
erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for 
rettighedshavere og internetudbydere. Det 
bør ligeledes sikres, at der er en passende 
repræsentation af små og mellemstore 
virksomheder.

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske 
sektorer, der er mest berørt af og har størst 
erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for 
rettighedshavere og internetudbydere. Det 
bør ligeledes sikres, at der er en passende 
repræsentation af små og mellemstore 
virksomheder, og erhvervslivet, offentlige 
myndigheder og forbrugere bør arbejde 
tættere sammen for at bekæmpe 
varemærkeforfalskning og 
piratvirksomhed.

Or. lt
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Ændringsforslag 59
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genstand Genstand, anvendelsesområde og mål

Or. en

Begrundelse

Artiklen dækker en bred række spørgsmål ud over hovedemnet.

Ændringsforslag 60
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I medfør af denne forordning bemyndiges 
Kontoret for Harmonisering i det Indre 
Marked (herefter benævnt 
"harmoniseringskontoret") til at varetage 
visse opgaver vedrørende IPR-beskyttelse.
I forbindelse med udførelsen af disse 
opgaver inviterer harmoniseringskontoret 
regelmæssigt eksperter, myndigheder og 
berørte parter, der samles under 
betegnelsen "Det Europæiske 
Observationscenter for 
Varemærkeforfalskning og Piratkopiering" 
(herefter benævnt "observationscentret").

I medfør af denne forordning bemyndiges 
Kontoret for Harmonisering i det Indre 
Marked (herefter benævnt 
"harmoniseringskontoret") til at varetage 
visse opgaver vedrørende IPR-beskyttelse 
for at lette og støtte de nationale
myndigheders, den private industris og 
Kommissionens aktiviteter. I forbindelse 
med udførelsen af disse opgaver inviterer 
harmoniseringskontoret regelmæssigt 
eksperter, myndigheder og berørte parter, 
der samles under betegnelsen "Det 
Europæiske Observationscenter for 
Varemærkeforfalskning og Piratkopiering" 
(herefter benævnt "observationscentret").

Or. en

Begrundelse

De nationale myndigheder, den private industri og Kommissionen kræver støtte fra 
harmoniseringskontoret for at kunne beskytte de intellektuelle ejendomsrettigheder på 
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hensigtsmæssig vis.

Ændringsforslag 61
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. The principal objective of the Office's 
activities with regard to intellectual 
property protection shall be to support 
and facilitate efforts within the Union by 
national authorities, private industry and 
other relevant persons to afford better 
protection to intellectual property rights, 
particularly as regards trade mark 
counterfeiting and copyright piracy, 
notably through the provision of support 
to the Observatory.

Or. en

Begrundelse

Covers changes made to Title of Article.

Ændringsforslag 62
Mitro Repo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at opnå større viden om omfanget og 
konsekvenserne af krænkelserne af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
beskyttes i henhold til EU-lovgivningen 
eller medlemsstaternes nationale 
lovgivning, herunder industrielle 
ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder og 
ophavsretsbeslægtede rettigheder

(a) at opnå større viden om omfanget, 
antallet og omkostningerne såvel som
konsekvenserne af krænkelserne af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
beskyttes i henhold til EU-lovgivningen 
eller medlemsstaternes nationale 
lovgivning, herunder industrielle 
ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder og 
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ophavsretsbeslægtede rettigheder

Or. fi

Ændringsforslag 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at opnå større viden om omfanget og 
konsekvenserne af krænkelserne af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
beskyttes i henhold til EU-lovgivningen 
eller medlemsstaternes nationale 
lovgivning, herunder industrielle 
ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder og 
ophavsretsbeslægtede rettigheder

(a) at opnå større viden om omfanget og 
konsekvenserne og håndhævelsen af 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
krænkelserne af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der beskyttes i 
henhold til EU-lovgivningen eller 
medlemsstaternes nationale lovgivning, 
herunder industrielle ejendomsrettigheder, 
ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede 
rettigheder

Or. fr

Ændringsforslag 64
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at opnå større viden om værdien af 
intellektuel ejendomsret

(b) at opnå større viden om værdien og 
kompleksiteten af intellektuel ejendomsret 
i den nye digitale tidsalder

Or. es

Ændringsforslag 65
Marietje Schaake
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at opnå større viden om værdien af 
intellektuel ejendomsret

(b) improving the understanding on the 
value and purpose of intellectual property;

Or. en

Ændringsforslag 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at opnå større viden om værdien af 
intellektuel ejendomsret

(b) improving the understanding on the 
value of intellectual property and 
knowledge about the impact of 
infringements of intellectual property 
rights on creativity and innovation within 
the Union;

Or. en

Ændringsforslag 67
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) at forbedre viden om virkningerne af 
krænkelser af ophavsretten for 
økonomien, skatteindtægterne og 
arbejdsmarkedet

Or. de
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Ændringsforslag 68
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(cb) at forbedre viden om 
forbrugeradfærd på internettet 
vedrørende ikke-kommerciel udnyttelse og 
udbredelse af lovligt erhvervede, 
ophavsretligt beskyttede værker gennem 
frivillige og anonyme undersøgelser

Or. de

Begrundelse

Frivillige undersøgelser, der er gjort anonyme, kan give oplysninger om brugeradfærd uden, 
at det er nødvendigt at anvende sporingssystemer, som er problematiske set ud fra et 
databeskyttelsessynspunkt.

Ændringsforslag 69
Iosif Matula

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at gøre borgerne mere bevidste om IPR-
krænkelsernes konsekvenser

(d) at gøre borgerne mere bevidste om IPR-
krænkelsernes konsekvenser og om 
forskellen mellem piratvirksomhed og 
privatbrug

Or. ro

Ændringsforslag 70
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at gøre borgerne mere bevidste om IPR-
krænkelsernes konsekvenser

(d) at gøre borgerne mere bevidste om IPR-
krænkelsernes konsekvenser og sikre en 
afbalanceret respekt for offentlighedens 
ret til adgang til kultur

Or. es

Ændringsforslag 71
Marco Scurria

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at gøre borgerne mere bevidste om IPR-
krænkelsernes konsekvenser

(d) at gøre borgerne mere bevidste om IPR-
krænkelsernes konsekvenser ved at 
fremme oplysningskampagner i alle 
medlemsstater

Or. it

Ændringsforslag 72
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) at forbedre ekspertisen hos de personer, 
der beskæftiger sig med IPR-beskyttelse

(e) at forbedre ekspertisen hos de personer, 
der beskæftiger sig med IPR-beskyttelse, 
og deres kapacitet til at klare de nye 
udfordringer, der opstår i den digitale 
tidsalder;

Or. es
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Ændringsforslag 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at fremme viden om tekniske værktøjer 
til forebyggelse og bekæmpelse af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
herunder sporingssystemer

udgår

Or. de

Ændringsforslag 74
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) enhancing the knowledge on technical 
tools to prevent and combat counterfeiting 
and piracy, including tracking and tracing 
systems;

(f) enhancing the knowledge on technical 
tools to prevent and combat infringements 
of intellectual property rights, including 
tracking and tracing systems;

Or. en

Begrundelse

IPR infringements cover all types of infringements.

Ændringsforslag 75
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) enhancing the knowledge on technical 
tools to prevent and combat counterfeiting 

(f) enhancing the knowledge on technical 
tools to prevent and combat counterfeiting 
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and piracy, including tracking and tracing 
systems;

and piracy, including the effects of 
counterfeiting and piracy on fundamental 
rights;

Or. en

Ændringsforslag 76
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at fremme viden om tekniske værktøjer 
til forebyggelse og bekæmpelse af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
herunder sporingssystemer

(f) forskning vedrørende tekniske 
værktøjer til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering

Or. de

Ændringsforslag 77
Mitro Repo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at fremme viden om tekniske værktøjer 
til forebyggelse og bekæmpelse af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
herunder sporingssystemer

(f) at øge og fremme viden om samt 
yderligere udvikle tekniske værktøjer til 
forebyggelse og bekæmpelse af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
herunder sporingssystemer

Or. fi

Ændringsforslag 78
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) forbedre kendskabet til eksisterende, 
fungerende og lovlige 
forretningsmodeller, der gør ophavsretligt 
beskyttede værker kommercielt eller ikke-
kommercielt tilgængelige

Or. de

Ændringsforslag 79
Jean-Marie Cavada

Forslag til forordning
Artikel 2 – Stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) udforme og fremme de bedste 
strategier for national praksis og 
teknikker til håndhævelse af lovgivningen 
om intellektuelle ejendomsrettigheder, 
hvad enten de har oprindelse i den 
offentlige eller den private sektor

Or. fr

Ændringsforslag 80
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Article 2 – paragraph 1 – point h a (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) monitoring and reporting on the 
effect of legal online offers on use of 
unauthorised content;

Or. en
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Ændringsforslag 81
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Article 2 – paragraph 1 – point h b (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(hb) assessing barriers to the completion 
of an effective digital single market and 
recommending effective policy options to 
overcome such barriers.

Or. en

Ændringsforslag 82
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) indkaldelse af observationscentret med 
jævne mellemrum, jf. artikel 4

(a) indkaldelse af observationscentret med 
jævne mellemrum og mest en gang om 
året, jf. artikel 4, og på behørig vis 
informere om afholdelsen og resultaterne 
af disse møder via offentlige 
høringsplatforme

Or. es

Ændringsforslag 83
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) etablering af en metode til indsamling, 
analyse og rapportering af uafhængige, 
objektive, sammenlignelige og pålidelige 
data om IPR-krænkelser

(b) establishing a transparent methodology 
for the collection, analysis and reporting of 
independent, objective, comparable and 
reliable data related to infringements of 
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intellectual property rights;

Or. en

Ændringsforslag 84
Mitro Repo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) etablering af en metode til indsamling, 
analyse og rapportering af uafhængige, 
objektive, sammenlignelige og pålidelige 
data om IPR-krænkelser

(b) etablering af en metode til indsamling, 
analyse og rapportering af uafhængige, 
objektive, sammenlignelige, solide og 
pålidelige data om IPR-krænkelser

Or. fi

Ændringsforslag 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indsamling, analyse og udbredelse af 
objektive, sammenlignelige og pålidelige 
data om IPR-krænkelser

udgår

Or. de

Ændringsforslag 86
Mitro Repo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indsamling, analyse og udbredelse af (c) regelmæssig indsamling, analyse og 
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objektive, sammenlignelige og pålidelige 
data om IPR-krænkelser

udbredelse af uafhængige, objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
IPR-krænkelser

Or. fi

Ændringsforslag 87
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) indsamling, analyse og udbredelse af 
relevante objektive, sammenlignelige og 
pålidelige data om den økonomiske værdi
af intellektuelle ejendomsrettigheder og 
deres bidrag til økonomisk vækst, velfærd, 
innovation, kreativitet, kulturel 
mangfoldighed, skabelsen af kvalitetsjob 
og udviklingen af produkter og 
tjenesteydelser af høj kvalitet i Unionen

(d) indsamling, analyse og udbredelse af 
relevante objektive, sammenlignelige og 
pålidelige data om værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og deres bidrag til 
økonomisk vækst, velfærd, innovation, 
kreativitet, kulturel mangfoldighed, 
skabelsen af kvalitetsjob og udviklingen af 
produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet 
i Unionen

Or. es

Ændringsforslag 88
László Tőkés

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) indsamling, analyse og udbredelse af 
relevante objektive, sammenlignelige og 
pålidelige data om den økonomiske værdi 
af intellektuelle ejendomsrettigheder og 
deres bidrag til økonomisk vækst, velfærd, 
innovation, kreativitet, kulturel 
mangfoldighed, skabelsen af kvalitetsjob 
og udviklingen af produkter og 
tjenesteydelser af høj kvalitet i Unionen

(d) collecting, analysing and disseminating 
relevant objective, comparable and reliable 
data regarding the economic value of 
intellectual property and its contribution to 
economic growth, welfare, innovation, 
creativity, cultural and linguistic diversity, 
the creation of high quality jobs and the 
development of high quality products and 
services within the Union;
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Or. en

Ændringsforslag 89
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) levering af regelmæssige vurderinger 
og specifikke rapporter for de enkelte 
økonomiske sektorer, geografiske områder 
og typer af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der krænkes, med en 
evaluering af bl.a. IPR-krænkelsernes 
konsekvenser for samfundet, økonomien, 
sundheden, miljøet, sikkerheden, og 
forbindelserne mellem sådanne 
krænkelser og organiseret kriminalitet og 
terrorisme

(e) levering af regelmæssige vurderinger 
og specifikke rapporter for de enkelte 
økonomiske sektorer, geografiske områder 
og typer af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der krænkes, med en 
evaluering af bl.a. IPR-krænkelsernes 
konsekvenser for samfundet, økonomien, 
sundheden, miljøet og sikkerheden og tage 
hensyn til de udfordringer, som ligger i 
den nye informations- og 
kommunikationsteknologi, ved at udforme 
nye modeller for forvaltning af disse 
rettigheder

Or. es

Ændringsforslag 90
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) levering af regelmæssige vurderinger 
og specifikke rapporter for de enkelte 
økonomiske sektorer, geografiske områder 
og typer af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der krænkes, med en 
evaluering af bl.a. IPR-krænkelsernes 
konsekvenser for samfundet, økonomien, 
sundheden, miljøet, sikkerheden, og 
forbindelserne mellem sådanne krænkelser 
og organiseret kriminalitet og terrorisme

(e) levering af regelmæssige vurderinger 
og specifikke rapporter for de enkelte 
økonomiske sektorer, geografiske områder 
og typer af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der krænkes, med en 
evaluering af bl.a. IPR-krænkelsernes 
konsekvenser for samfundet, økonomien, 
sundheden, miljøet, sikkerheden, og
forbindelserne mellem sådanne krænkelser 
og organiseret kriminalitet
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Or. de

Ændringsforslag 91
Zoltán Bagó

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) indsamling, analyse og formidling af 
oplysninger om bedste praksis mellem de 
repræsentanter, der mødes i 
observationscentret, og udvikling af 
strategier på grundlag af denne praksis

(f) indsamling, analyse og formidling af 
oplysninger om bedste praksis mellem de 
repræsentanter, der mødes i 
observationscentret og medlemsstaternes 
kompetente organer, og udvikling og 
udbredelse af strategier på grundlag af 
denne praksis

Or. hu

Ændringsforslag 92
Iosif Matula

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) udarbejdelse af rapporter og 
publikationer til at gøre EU-borgerne mere 
bevidste om konsekvenserne af IPR-
krænkelser og planlægning af konferencer, 
on- og offlinekampagner, begivenheder og 
møder på europæisk og internationalt 
niveau

(g) udarbejdelse af rapporter og 
publikationer til at gøre EU-borgerne mere 
bevidste om konsekvenserne af IPR-
krænkelser, både hvad angår EU-
varemærker og nationale varemærker, og 
planlægning af konferencer, on- og 
offlinekampagner, begivenheder og møder 
på europæisk og internationalt niveau

Or. ro

Ændringsforslag 93
Maria Badia i Cutchet
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) udarbejdelse af rapporter og 
publikationer til at gøre EU-borgerne mere 
bevidste om konsekvenserne af IPR-
krænkelser og planlægning af konferencer, 
on- og offlinekampagner, begivenheder og 
møder på europæisk og internationalt 
niveau

(g) udarbejdelse af rapporter og
publikationer til at gøre EU-borgerne mere 
bevidste om konsekvenserne af IPR-
krænkelser og planlægning af konferencer, 
on- og offlinekampagner, begivenheder og 
møder på europæisk og internationalt 
niveau, som undersøger nye, balancerede 
og fleksible forslag til beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder på 
særlig følsomme områder, såsom den 
kulturelle og kreative sektor, samtidig 
med, at borgernes adgangsrettigheder 
bevares i overensstemmelse med anvendt 
lovgivning

Or. es

Ændringsforslag 94
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) udvikling og planlægning af 
onlineundervisning og andre former for 
uddannelse af nationale tjenestemænd, der 
beskæftiger sig med IPR-beskyttelse

(h) udvikling og planlægning af 
onlineundervisning og andre former for 
uddannelse af nationale myndigheder, der 
beskæftiger sig med IPR-beskyttelse

Or. es

Ændringsforslag 95
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) forskning i, evaluering og fremme af 
tekniske redskaber for fagfolk 
benchmarkingteknikker, herunder 
sporingssystemer, der bidrager til at sondre 
mellem ægte og forfalskede produkter

(j) indsamling af oplysninger, forskning i, 
evaluering og fremme af tekniske 
redskaber for fagfolk 
benchmarkingteknikker, herunder 
sporingssystemer, der bidrager til at sondre 
mellem ægte og forfalskede produkter

Or. es

Ændringsforslag 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) samarbejde med de nationale 
myndigheder med henblik på at udvikle et 
online-netværk til udveksling af 
oplysninger om IPR-beskyttelse, herunder 
realtidsalarmer og oplysninger om IPR-
krænkelser mellem de forvaltninger, 
organer og organisationer i 
medlemsstaterne, som beskæftiger sig med 
IPR-beskyttelse

udgår

Or. de

Ændringsforslag 97
László Tőkés

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) working with national authorities to 
develop an on-line network to exchange 
information related to the protection of 
intellectual property rights, including real-

(k) working with national authorities to 
harmonise existing national databases
related to the protection of intellectual 
property rights and to develop an online 
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time alerts and information on 
infringements of intellectual property 
rights between administrations, bodies and 
organisations in the Member States dealing 
with the protection of intellectual property 
rights;

network in this field for exchanges of 
information, including real-time alerts and 
information on infringements of 
intellectual property rights between 
administrations, bodies and organisations 
in the Member States dealing with the 
protection of intellectual property rights;

Or. en

Ændringsforslag 98
Jean-Marie Cavada

Forslag til forordning
Artikel 2 – punkt 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) styrkelse af det administrative 
samarbejde på alle niveauer, hvad angår 
de myndigheder, der involveres i 
bekæmpelsen af piratvirksomheder og 
forfalskning i medlemsstaterne

Or. fr

Ændringsforslag 99
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) udvikling af en offentligt tilgængelig 
online-platform, der leverer information, 
eksempler på bedste praksis, gratis 
bevidstgørelsesredskaber, der kan 
downloades gratis, og 
kapacitetsudviklende initiativer 
vedrørende de talrige lovgivningsmæssige 
og ikke-lovgivningsmæssige midler til at 
bekæmpe IPR-krænkelser
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Or. es

Ændringsforslag 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) udarbejdelse af strategier i samarbejde 
med medlemsstaternes centrale IPR-
myndigheder, herunder Benelux-kontoret 
for intellektuel ejendomsret, og udvikling 
af teknikker, færdigheder og værktøj
vedrørende IPR-beskyttelse, herunder 
uddannelsesprogrammer og 
oplysningskampagner

(l) udvikling af strategier i samarbejde med 
medlemsstaternes centrale IPR-
myndigheder, herunder Benelux-kontoret 
for intellektuel ejendomsret, vedrørende
IPR-beskyttelse, herunder 
uddannelsesprogrammer og 
oplysningskampagner

Or. de

Ændringsforslag 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) udvikling af programmer for teknisk 
bistand til tredjelande og udvikling og 
levering af specifikke 
uddannelsesprogrammer og -tilbud til 
tjenestemænd fra tredjelande, der 
beskæftiger sig med IPR-beskyttelse

udgår

Or. de

Ændringsforslag 102
Maria Badia i Cutchet
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) udvikling af programmer for teknisk 
bistand til tredjelande og udvikling og 
levering af specifikke 
uddannelsesprogrammer og -tilbud til 
tjenestemænd fra tredjelande, der 
beskæftiger sig med IPR-beskyttelse

(m) udvikling af programmer for teknisk 
bistand til tredjelande og udvikling og 
levering af specifikke 
uddannelsesprogrammer og -tilbud til de 
kompetente myndigheder fra tredjelande, 
der beskæftiger sig med IPR-beskyttelse

Or. es

Ændringsforslag 103
Zoltán Bagó

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) udvikling af programmer for teknisk 
bistand til tredjelande og udvikling og 
levering af specifikke 
uddannelsesprogrammer og -tilbud til 
tjenestemænd fra tredjelande, der 
beskæftiger sig med IPR-beskyttelse

(m) udvikling af programmer for teknisk 
bistand og ekspertbistand til tredjelande og
udbredelse og formidling af god praksis 
samt udvikling og levering af specifikke 
uddannelsesprogrammer og -tilbud til 
tjenestemænd fra tredjelande, der 
beskæftiger sig med IPR-beskyttelse

Or. hu

Ændringsforslag 104
Iosif Matula

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) udvikling af programmer for teknisk 
bistand til tredjelande og udvikling og 
levering af specifikke 
uddannelsesprogrammer og -tilbud til 

(m) udvikling af programmer for teknisk 
bistand til tredjelande og udvikling og 
levering af specifikke 
uddannelsesprogrammer og -tilbud til 
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tjenestemænd fra tredjelande, der 
beskæftiger sig med IPR-beskyttelse

tjenestemænd fra tredjelande, der 
beskæftiger sig med IPR-beskyttelse, idet 
man samarbejder med dem om at fastslå 
nye forfalskningsmetoder og finde frem til 
metoder til at bekæmpe denne praksis

Or. ro

Ændringsforslag 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(p) gennemførelse af lignende aktiviteter, 
som er nødvendige, for at 
observationscentret kan varetage sine 
opgaver som fastsat i stk. 1.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Harmoniseringskontoret skal til de i 
artikel 2, stk. 2, litra a), anførte møder 
indkalde repræsentanter for offentlige 
forvaltninger, organer og organisationer, 
der beskæftiger sig med IPR-beskyttelse, 
og repræsentanter for den private sektor.

1. Harmoniseringskontoret skal til de i 
artikel 2, stk. 2, litra a), anførte møder 
indkalde repræsentanter for offentlige 
forvaltninger, organer og organisationer, 
der beskæftiger sig med IPR-beskyttelse, 
og repræsentanter for ikke-statslige 
organisationer og den private sektor.

Or. de
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Ændringsforslag 107
Zoltán Bagó

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Harmoniseringskontoret skal til de i 
artikel 2, stk. 2, litra a), anførte møder 
indkalde repræsentanter for offentlige 
forvaltninger, organer og organisationer, 
der beskæftiger sig med IPR-beskyttelse, 
og repræsentanter for den private sektor.

Harmoniseringskontoret skal til de i artikel 
2, stk. 2, litra a), anførte møder indkalde 
repræsentanter for offentlige forvaltninger, 
organer og organisationer i 
medlemsstaterne, der beskæftiger sig med 
IPR-beskyttelse, og repræsentanter for den 
private sektor.

Or. hu

Ændringsforslag 108
Iosif Matula

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Harmoniseringskontoret skal til de i 
artikel 2, stk. 2, litra a), anførte møder 
indkalde repræsentanter for offentlige 
forvaltninger, organer og organisationer, 
der beskæftiger sig med IPR-beskyttelse, 
og repræsentanter for den private sektor.

1. Harmoniseringskontoret skal til de i 
artikel 2, stk. 2, litra a), anførte møder 
indkalde repræsentanter for offentlige 
forvaltninger, akademiske kredse, organer 
og organisationer, der beskæftiger sig med 
IPR-beskyttelse, og repræsentanter for den 
private sektor.

Or. ro

Ændringsforslag 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Repræsentanter for den private sektor, der 
inviteres til at mødes i observationscentret, 
omfatter et bredt og repræsentativt udsnit 
af EU-organer og nationale organer, der 
repræsenterer de forskellige økonomiske 
sektorer, som er mest berørt af og har 
størst erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser.

Repræsentanter for ikke-statslige 
organisationer og den private sektor, der 
inviteres til at mødes i observationscentret, 
omfatter et bredt og repræsentativt udsnit.

Or. de

Ændringsforslag 110
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Repræsentanter for den private sektor, der 
inviteres til at mødes i observationscentret, 
omfatter et bredt og repræsentativt udsnit 
af EU-organer og nationale organer, der 
repræsenterer de forskellige økonomiske
sektorer, som er mest berørt af og har størst 
erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser.

Repræsentanter for den private sektor, der 
inviteres til at mødes i observationscentret, 
omfatter et bredt og repræsentativt udsnit 
af EU-organer og nationale organer, der 
repræsenterer de forskellige sektorer, som 
er mest berørt af og har størst erfaring med 
bekæmpelse af IPR-krænkelser.

Or. es

Ændringsforslag 111
Paul Nuttall

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Consumer organisations and small and 
medium sized enterprises shall be properly 
represented.

Consumer organisations and small and 
medium sized enterprises shall be 
exempted from these processes.
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Or. en

Ændringsforslag 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerorganisationer og små og 
mellemstore virksomheder skal være 
passende repræsenteret.

(Vedrører ikke den danske version.)

Or. de

Ændringsforslag 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerorganisationer og små og 
mellemstore virksomheder skal være 
passende repræsenteret.

Små og mellemstore virksomheder, 
forbruger- og brugerbeskyttelsesorganer, 
-organisationer og -sammenslutninger, 
der er aktive på området for 
databeskyttelse, arbejdsmarkedets parter 
og kulturelle aktører, herunder aktører i 
den frivillige sektor, skal være passende 
repræsenteret.

Or. fr

Ændringsforslag 114
Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerorganisationer og små og 
mellemstore virksomheder skal være 
passende repræsenteret.

Consumer organisations, internet 
intermediaries, stakeholders from the 
cultural and creative sectors and small and 
medium sized enterprises shall be properly 
represented.

Or. en

Ændringsforslag 115
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerorganisationer og små og 
mellemstore virksomheder skal være 
passende repræsenteret.

Forbrugerorganisationer, små og 
mellemstore virksomheder og 
repræsentanter for den kulturelle og 
kreative sektor skal være passende 
repræsenteret. Der skal også skabes 
mulighed for eventuel inddragelse af 
civilsamfundsorganisationer, der 
repræsenterer brugere af kulturelle 
udbredelsestjenester og platforme, samt af 
fonde til bevarelse af kulturarven.

Or. es

Ændringsforslag 116
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Harmoniseringskontoret inviterer en 
national repræsentant for hver medlemsstat 
og fem repræsentanter for henholdsvis 
Europa-Parlamentet og Kommissionen.

3. Harmoniseringskontoret inviterer en 
national repræsentant for hver medlemsstat 
og fem repræsentanter for henholdsvis 
Europa-Parlamentet og Kommissionen.
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Ved udpegelse af repræsentanter for 
Parlamentet skal der tages hensyn til, 
hvilke udvalg medlemmerne sidder i, for
at være sikker på, at de områder, som de 
intellektuelle ejendomsrettigheder har 
størst virkning for, såsom industri, kultur 
eller sundhed, repræsenteres på så 
fyldestgørende måde som muligt.

Or. es

Ændringsforslag 117
Helga Trüpel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De i artikel 2, stk. 2, litra a), anførte 
møder kan ligeledes organiseres i form af 
arbejdsgrupper i observationscentret. Højst 
to repræsentanter for Europa-
Parlamentet og højst to repræsentanter 
for Kommissionen inviteres til 
arbejdsgruppernes møder som 
observatører.

5. De i artikel 2, stk. 2, litra a), anførte 
møder kan ligeledes organiseres i form af 
arbejdsgrupper i observationscentret.

Or. de

Ændringsforslag 118
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De i artikel 2, stk. 2, litra a), anførte 
møder kan ligeledes organiseres i form af 
arbejdsgrupper i observationscentret. Højst 
to repræsentanter for Europa-Parlamentet 
og højst to repræsentanter for 
Kommissionen inviteres til 

5. De i artikel 2, stk. 2, litra a), anførte 
møder kan ligeledes organiseres i form af 
arbejdsgrupper i observationscentret. Højst 
to repræsentanter for Europa-Parlamentet 
og højst to repræsentanter for 
Kommissionen inviteres til 
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arbejdsgruppernes møder som 
observatører.

arbejdsgruppernes møder.

Or. es

Ændringsforslag 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Forslag til forordning
Artikel 5 – indledende afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold for lovgivningen om 
behandling af personoplysninger skal
repræsentanterne for medlemsstaterne og 
den private sektor, der mødes i 
observationscentret,

Repræsentanterne for medlemsstaterne, der 
mødes i observationscentret, skal

Or. de

Ændringsforslag 120
Marietje Schaake

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) operate transparently by publishing 
and making easily accessible all relevant 
information, such as the results of 
research, statistics and case-law 
discussed, and by publishing detailed 
minutes of meetings.

Or. en

Ændringsforslag 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Videregivelse, indhentning, 
forarbejdning, lagring eller anden 
udnyttelse af personlige data sker ikke, 
selv ikke på anmodning fra 
Harmoniseringskontoret eller 
observationscentret.

Or. de

Ændringsforslag 122
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. The Office shall take account of 
existing obligations on Member States 
requiring them to provide information on 
infringements of intellectual property 
rights, and shall seek to avoid duplication 
of efforts.

Or. en

Begrundelse

We do not wish to see duplicated efforts in protecting IPR.

Ændringsforslag 123
Paul Nuttall

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) recommendations on the future policies (e) recommendations on the future policies 
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in the area of the protection of intellectual 
property rights, including on how to 
enhance an effective cooperation between
Member States.

in the area of the protection of intellectual 
property rights, including on how to 
enhance the principle of subsidiarity with 
regard to Member States and how to 
encourage independence, self-reliance 
and the free market.

Or. en

Ændringsforslag 124
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) recommendations on the future 
policies in the area of the protection of 
intellectual property rights, including on 
how to enhance an effective cooperation 
between Member States.

(e) observations on the protection of 
intellectual property rights and potential 
future policies and strategies, including on 
how to enhance cooperation with and 
between Member States, drawing on their 
own experiences.

Or. en

Begrundelse

The Office should provide observations, not strict recommendations to Member States.

Ændringsforslag 125
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) anbefalinger om fremtidige politikker 
inden for IPR-beskyttelse, herunder til 
fremme af et effektivt samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

(e) anbefalinger om fremtidige politikker 
inden for IPR-beskyttelse, herunder til 
fremme af et effektivt samarbejde mellem 
medlemsstaterne, og om, hvordan man 
kan imødegå udfordringer, der udspringer 
af den nye informations- og 
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kommunikationsteknologi, med særlig 
fokus på områder, der i kraft af deres 
særlige karakter har stor uhåndgribelig 
værdi eller direkte vedrører 
offentlighedens rettigheder eller den 
offentlige sundhed.

Or. es

Ændringsforslag 126
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I evalueringsrapporten vurderes 
harmoniseringskontorets resultater i 
forbindelse med gennemførelsen af denne 
forordning, særlig med hensyn til 
indvirkningen på IPR-beskyttelsen i det 
indre marked.

2. I evalueringsrapporten vurderes 
harmoniseringskontorets resultater i 
forbindelse med gennemførelsen af denne 
forordning, særlig med hensyn til 
indvirkningen på IPR-beskyttelsen i det 
indre marked, og rapporten koncentrerer 
sig om de forskellige områder og sektorer, 
som de intellektuelle ejendomsrettigheder 
har betydning for.

Or. es


