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Τροπολογία 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οικονομική ευημερία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «η 
Ένωση») στηρίζεται στη σταθερή
δημιουργικότητα και καινοτομία. 
Επομένως, για να εξασφαλιστεί η 
μελλοντική της ευημερία είναι
απαραίτητα μέτρα για την
αποτελεσματική προστασία τους.

(1) Η οικονομική ευημερία και η 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο 
εξής η «Ένωση») στηρίζεται στη
διατήρηση και την προώθηση της 
κληρονομιάς της, τη δημιουργικότητα και
την ικανότητά της για καινοτομία· πρέπει, 
ως εκ τούτου, να αναγνωριστεί ο ρόλος 
της πρόσβασης και της μεταφοράς της 
τεχνολογίας, των γνώσεων και της 
συμβολής του πολιτισμού στην ανάπτυξη, 
με μέτρα που θα ανταποκρίνονται στις 
νέες ανάγκες της κοινωνίας των 
πληροφοριών, σύμφωνα και με τη 
Σύμβαση της l'UNESCO της 20ής 
Οκτωβρίου 2005 για την προστασία και 
την προώθηση της πολυμορφίας της 
πολιτιστικής έκφρασης.

Or. fr

Τροπολογία 15
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οικονομική ευημερία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «η 
Ένωση») στηρίζεται στη σταθερή 
δημιουργικότητα και καινοτομία.
Επομένως, για να εξασφαλιστεί η
μελλοντική της ευημερία είναι
απαραίτητα μέτρα για την 
αποτελεσματική προστασία τους.

(1) Η οικονομική ευημερία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «η 
Ένωση») στηρίζεται στη σταθερή 
δημιουργικότητα και καινοτομία.
Επομένως, για να εξασφαλιστεί αυτή η
πηγή της μελλοντικής ευημερίας είναι
απαραίτητο όχι μόνον να ληφθούν μέτρα
προώθησης αλλά και αποτελεσματικής 
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προστασίας τους.
Or. es

Τροπολογία 16
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οικονομική ευημερία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «η 
Ένωση») στηρίζεται στη σταθερή 
δημιουργικότητα και καινοτομία. 
Επομένως, για να εξασφαλιστεί η 
μελλοντική της ευημερία είναι
απαραίτητα μέτρα για την
αποτελεσματική προστασία τους.

(1) Η οικονομική και πολιτιστική
ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο 
εξής «η Ένωση») στηρίζεται στη σταθερή 
δημιουργικότητα και καινοτομία. 
Επομένως, για να εξασφαλιστεί η 
μελλοντική της ευημερία είναι αναγκαία η 
εφαρμογή μέτρων που θα συμβάλλουν 
στην αποτελεσματική προστασία τους και 
στην ικανότητα ανάπτυξης και εισαγωγής 
νέων εργαλείων αξιολόγησης 
δημιουργικών έργων.

Or. en

Τροπολογία 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
αποτελούν ζωτικά περιουσιακά στοιχεία 
των επιχειρήσεων, τα οποία συμβάλλουν 
στην εξασφάλιση δίκαιης αμοιβής για το 
έργο των φορέων καινοτομίας και των
δημιουργών και στην προστασία των 
επενδύσεών τους σε έρευνα και νέες ιδέες.

(2) Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
πρέπει συγχρόνως να εγγυώνται μια 
δίκαιη αμοιβή για τους εφευρέτες και
τους δημιουργούς για την εργασία τους 
και την επένδυσή τους στην έρευνα και 
την καινοτομία και να επιτρέπει τη 
διάδοση των τεχνολογιών και των 
γνώσεων επιτρέποντας την πρόσβαση 
όλων στον πολιτισμό.

Or. fr
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Τροπολογία 18
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελούν ζωτικά περιουσιακά στοιχεία 
των επιχειρήσεων, τα οποία συμβάλλουν 
στην εξασφάλιση δίκαιης αμοιβής για το 
έργο των φορέων καινοτομίας και των 
δημιουργών και στην προστασία των 
επενδύσεών τους σε έρευνα και νέες ιδέες.

(2) Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελούν ουσιώδες κανονιστικό πλαίσιο 
για την εξασφάλιση δίκαιης αμοιβής για το 
έργο των φορέων καινοτομίας και των 
δημιουργών και την προστασία των 
επενδύσεών τους σε έρευνα και νέες ιδέες.

Or. es

Τροπολογία 19
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελούν ζωτικά περιουσιακά στοιχεία 
των επιχειρήσεων, τα οποία συμβάλλουν 
στην εξασφάλιση δίκαιης αμοιβής για το 
έργο των φορέων καινοτομίας και των 
δημιουργών και στην προστασία των 
επενδύσεών τους σε έρευνα και νέες ιδέες.

(2) Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελούν ζωτικά περιουσιακά στοιχεία 
των επιχειρήσεων, τα οποία συμβάλλουν 
στην εξασφάλιση δίκαιης αμοιβής για το 
έργο των φορέων καινοτομίας και των 
δημιουργών και στην προστασία των 
επενδύσεών τους σε έρευνα και νέες ιδέες.
Απαιτείται ένα ισόρροπο επίπεδο
προστασίας που θα επιτρέψει στους
καινοτόμους και τους δημιουργούς να
αναπτύξουν και να εφεύρουν νέα εργαλεία 
πρόσβασης σε δημιουργικά έργα, 
αυξάνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη
συνολική αγορά και το εισόδημα για 
αγαθά και υπηρεσίες που προστατεύονται 
από τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Or. en
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Τροπολογία 20
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Η συνεχώς αναπτυσσόμενη 
ψηφιακή οικονομία υπονόμευσε την 
αποτελεσματικότητα του ισχύοντος 
πλαισίου των μέτρων και των οργάνων 
για την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως όσον 
αφορά το επιγραμμικό περιεχόμενο. Το 
νέο ψηφιακό περιεχόμενο τροποποιεί 
επίσης την σχέση των καταναλωτών και 
των χρηστών ως προς το περιεχόμενο και 
τα αγαθά με τα οποία συνδέονται τα 
δικαιώματα αυτά. Κατά συνέπεια, πρέπει 
να εξασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Παραποίησης και 
Πειρατείας διαθέτει σύγχρονη υποδομή 
και την απαραίτητη χρηματοδότηση για 
την αποτελεσματική ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του και όργανα 
προσαρμοσμένα στο νέο ψηφιακό 
περιβάλλον.

Or. es

Τροπολογία 21
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η εξελισσόμενη ψηφιακή οικονομία
έχει προκαλέσει αύξηση των
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας διαδικτυακά,
μέσω της παραποίησης/απομίμησης, της 
παράνομης αντιγραφής και της
πειρατείας, πράγμα που έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία 
και στους τομείς του πολιτισμού και της 
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δημιουργικότητας. Για το λόγο αυτό, 
είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την 
παραποίηση/απομίμηση και την 
πειρατεία, και να εξασφαλιστεί η 
απαραίτητη υποδομή και χρηματοδότηση 
για την αποτελεσματική εκτέλεση των 
καθηκόντων του και την συμβολή στην 
καταπολέμηση των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Or. en

Τροπολογία 22
Paul Nuttall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Μια υγιής, εναρμονισμένη και 
προοδευτική προσέγγιση στα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας είναι 
θεμελιώδους σημασίας στην προσπάθεια 
εκπλήρωσης των φιλόδοξων στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 23
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Μια υγιής, εναρμονισμένη και
προοδευτική προσέγγιση στα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας είναι θεμελιώδους 
σημασίας στην προσπάθεια εκπλήρωσης 
των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020.

(3) Μια υγιής, συνολική, εναρμονισμένη
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ισόρροπη
προσέγγιση στα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
τις διατάξεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, το συναφές 
νομικό πλαίσιο καθώς και την σύμβαση 
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του 2005 της UNESCO για την 
προώθηση της ποικιλομορφίας των 
πολιτισμικών εκφράσεων είναι 
θεμελιώδους σημασίας στην προσπάθεια 
εκπλήρωσης των φιλόδοξων στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και το 
ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη.

Or. es

Τροπολογία 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Μια υγιής, εναρμονισμένη και 
προοδευτική προσέγγιση στα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας είναι θεμελιώδους 
σημασίας στην προσπάθεια εκπλήρωσης 
των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020.

(3) Μια υγιής, εναρμονισμένη και 
προοδευτική προσέγγιση στα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας είναι θεμελιώδους 
σημασίας για να διευκολυνθεί η διάδοση 
και η μεταφορά των τεχνολογιών, των 
γνώσεων και του πολιτισμού, 
λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις 
πολιτιστικές και κοινωνικές ανάγκες των 
ευρωπαϊκών λαών και των τρίτων χωρών 
σε όλη τους την πολυμορφία.

Or. fr

Τροπολογία 25
Jean-Marie Cavada

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το Γραφείο εναρμόνισης της
εσωτερικής αγοράς είναι απαραίτητο για
την αποτελεσματικότερη προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
στην Ευρώπη. 

Or. fr
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Τροπολογία 26
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Προς εφαρμογή του ισχύοντος 
νομικού πλαισίου και λαμβάνοντας 
υπόψη τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις 
και τροποποιήσεις, θα ληφθεί πρόνοια 
ώστε να γίνει σεβαστό το δικαίωμα των 
πολιτών να έχουν πρόσβαση στον 
πολιτισμό και τα νέα μέσα 
δημιουργικότητας και προσωπικής 
ανάπτυξης τα οποία προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας.

Or. es

Τροπολογία 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας αποτελεί πραγματική απειλή 
όχι μόνο για την οικονομία της Ένωσης, 
αλλά και για την υγεία και την ασφάλεια 
των καταναλωτών της. Ως εκ τούτου, 
χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 28
Paul Nuttall
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας αποτελεί πραγματική απειλή 
όχι μόνο για την οικονομία της Ένωσης, 
αλλά και για την υγεία και την ασφάλεια 
των καταναλωτών της. Ως εκ τούτου, 
χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 29
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας αποτελεί πραγματική απειλή 
όχι μόνο για την οικονομία της Ένωσης, 
αλλά και για την υγεία και την ασφάλεια 
των καταναλωτών της. Ως εκ τούτου,
χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

(4) χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες 
και συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή
αναχαίτιση του εμπορίου προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, ιδιαίτερα 
αυτών που αποτελούν απειλή στην υγεία 
και την ασφάλεια των καταναλωτών της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για 
την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών της. Ως εκ τούτου, 
χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

(4) Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας μπορεί να 
αποτελέσουν απειλή για την οικονομία,
την υγεία και την ασφάλεια τόσο των
ευρωπαίων καταναλωτών όσο και των 
καταναλωτών των τρίτων χωρών. Ως εκ 
τούτου, χρειάζονται αποτελεσματικές, 
άμεσες και συντονισμένες ενέργειες σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την 
επιτυχή καταπολέμηση του φαινομένου 
αυτού λαμβάνοντας υπόψη το γενικό 
συμφέρον, και χωρίς να θίγεται η 
ποικιλομορφία των πολιτιστικών 
εκφράσεων.

Or. fr

Τροπολογία 31
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για 
την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών της. Ως εκ τούτου, 
χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
και η προμήθεια αγαθών που θα 
μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τους 
καταναλωτές, αποτελούν σοβαρές απειλές 
όχι μόνο για την οικονομία της Ένωσης, 
αλλά και για την υγεία και την ασφάλεια 
των καταναλωτών της. Ως εκ τούτου, 
χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

Or. lt
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Τροπολογία 32
László Tőkés

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για 
την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών της. Ως εκ τούτου, 
χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για 
την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών της, καθώς και για την 
ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία και κληρονομιά, και την 
βιώσιμη προστασία και προώθησή τους. 
Ως εκ τούτου, χρειάζονται 
αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

Or. en

Τροπολογία 33
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για 
την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών της. Ως εκ τούτου, 
χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για 
την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών και για την διαφύλαξη 
κατάλληλου περιβάλλοντος για την 
πολιτιστική και δημιουργική παραγωγή η 
οποία πρέπει να εξασφαλίζει δίκαιη 
αμοιβή στους δημιουργούς και ίσες 
δυνατότητες πρόσβασης στο κοινό. Ως εκ 
τούτου, χρειάζονται αποτελεσματικές, 
άμεσες και συντονισμένες ενέργειες σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την 
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επιτυχή καταπολέμηση του φαινομένου 
αυτού.

Or. es

Τροπολογία 34
Paul Nuttall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο πλαίσιο της συνολικής 
στρατηγικής για τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία 
προβλέπεται στο ψήφισμα του 
Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2008, 
για ένα συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο για 
την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας, το Συμβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή να δημιουργήσει Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Παραποίησης και 
Πειρατείας (στο εξής «το 
Παρατηρητήριο»). Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή διαμόρφωσε ένα δίκτυο 
εμπειρογνωμόνων από τον δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα και περιέγραψε τα 
καθήκοντά του στην ανακοίνωση με τίτλο 
«Ενίσχυση της επιβολής των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
στην εσωτερική αγορά».

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Paul Nuttall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ανακοίνωση ανέφερε ότι το 
Παρατηρητήριο προορίζεται να 

διαγράφεται
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χρησιμεύσει ως κεντρικό σημείο 
αναφοράς για τη συγκέντρωση, την 
παρακολούθηση και την αναφορά 
πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με 
την προσβολή όλων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως βάση για τη 
συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων των 
εθνικών αρχών και των ενδιαφερόμενων 
φορέων με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών 
και ειδικών γνώσεων σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές, τη χάραξη κοινών 
στρατηγικών επιβολής και τη διατύπωση 
συστάσεων προς τα όργανα χάραξης 
πολιτικής. Η ανακοίνωση προέβλεπε ότι 
το Παρατηρητήριο θα φιλοξενείται τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες και 
θα αναλάβουν τη διαχείρισή του.

Or. en

Τροπολογία 36
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ανακοίνωση ανέφερε ότι το 
Παρατηρητήριο προορίζεται να 
χρησιμεύσει ως κεντρικό σημείο αναφοράς 
για τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση 
και την αναφορά πληροφοριών και 
δεδομένων σχετικά με την προσβολή όλων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για 
τη συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων των 
εθνικών αρχών και των ενδιαφερόμενων 
φορέων με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και 
ειδικών γνώσεων σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές, τη χάραξη κοινών στρατηγικών 
επιβολής και τη διατύπωση συστάσεων 
προς τα όργανα χάραξης πολιτικής. Η 
ανακοίνωση προέβλεπε ότι το 
Παρατηρητήριο θα φιλοξενείται τις 

(6) Η ανακοίνωση ανέφερε ότι το 
Παρατηρητήριο προορίζεται να 
χρησιμεύσει ως κεντρικό σημείο αναφοράς 
για τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση 
και την αναφορά πληροφοριών και 
δεδομένων σχετικά με την προσβολή όλων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για 
τη συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων των
εθνικών αρχών και των ενδιαφερόμενων 
φορέων με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και 
ειδικών γνώσεων σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές, τη χάραξη κοινών στρατηγικών 
επιβολής, την αξιολόγηση του κόστους για 
τα μέτρα επιβολής, την ανάλυση των 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις 
σύννομες προσφορές διαδικτυακά και τις 
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υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες και θα 
αναλάβουν τη διαχείρισή του.

επιπτώσεις τους στις πρακτικές 
πειρατείας, και την ανάπτυξη συστάσεων 
προς τους αρμοδίους φορείς υπέρ της
χάραξης πολιτικών με βάση στοιχεία. Η 
ανακοίνωση προέβλεπε ότι το 
Παρατηρητήριο θα φιλοξενείται τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες και θα 
αναλάβουν τη διαχείρισή του.

Or. en

Τροπολογία 37
László Tőkés

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ανακοίνωση ανέφερε ότι το 
Παρατηρητήριο προορίζεται να 
χρησιμεύσει ως κεντρικό σημείο αναφοράς 
για τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση 
και την αναφορά πληροφοριών και 
δεδομένων σχετικά με την προσβολή όλων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για 
τη συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων των 
εθνικών αρχών και των ενδιαφερόμενων 
φορέων με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και 
ειδικών γνώσεων σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές, τη χάραξη κοινών στρατηγικών 
επιβολής και τη διατύπωση συστάσεων 
προς τα όργανα χάραξης πολιτικής. Η 
ανακοίνωση προέβλεπε ότι το 
Παρατηρητήριο θα φιλοξενείται τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες και θα 
αναλάβουν τη διαχείρισή του.

(6) Η ανακοίνωση ανέφερε ότι το 
Παρατηρητήριο προορίζεται να 
χρησιμεύσει ως κεντρικό σημείο αναφοράς 
για τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση 
και την αναφορά πληροφοριών και 
δεδομένων σχετικά με την προσβολή όλων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για 
τη συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων των 
εθνικών αρχών και όλων των δημόσιων 
και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων φορέων με 
σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και ειδικών 
γνώσεων σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές, τη χάραξη κοινών στρατηγικών 
επιβολής και τη διατύπωση συστάσεων 
προς τα όργανα χάραξης πολιτικής. Η 
ανακοίνωση προέβλεπε ότι το 
Παρατηρητήριο θα φιλοξενείται τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες και θα 
αναλάβουν τη διαχείρισή του.

Or. en

Τροπολογία 38
Paul Nuttall
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο ψήφισμά του για την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην 
εσωτερική αγορά, της 1ης Μαρτίου 2010, 
το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τον οικείο κλάδο να 
διαβιβάζουν στο Παρατηρητήριο τα 
διαθέσιμα αξιόπιστα και συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με την 
παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία 
και να αναπτύξουν και να συμφωνήσουν 
από κοινού, στο πλαίσιο του 
Παρατηρητηρίου, σχέδια συλλογής 
περαιτέρω πληροφοριών. Το Συμβούλιο 
κάλεσε επίσης το Παρατηρητήριο να 
δημοσιεύει ετησίως συνολική έκθεση η 
οποία θα καλύπτει το εύρος, την κλίμακα 
και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας, καθώς και τις επιπτώσεις τους 
στην εσωτερική αγορά. Η εν λόγω ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να εκπονείται βάσει των 
πληροφοριών που θα παρέχουν οι αρχές 
των κρατών μελών, η Επιτροπή και ο 
ιδιωτικός τομέας, εντός των ορίων της 
νομοθεσίας περί προστασίας των 
δεδομένων, σχετικά με το εύρος, την 
κλίμακα και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας καθώς και τις επιπτώσεις τους 
στην εσωτερική αγορά.

(7) Στο ψήφισμά του για την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην 
εσωτερική αγορά, της 1ης Μαρτίου 2010, 
το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τον οικείο κλάδο να 
διαβιβάζουν στο Παρατηρητήριο τα 
διαθέσιμα αξιόπιστα και συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με την 
παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία 
και να αναπτύξουν και να συμφωνήσουν 
από κοινού, στο πλαίσιο του 
Παρατηρητηρίου, σχέδια συλλογής 
περαιτέρω πληροφοριών. Το Συμβούλιο 
κάλεσε επίσης το Παρατηρητήριο να 
δημοσιεύει ετησίως συνολική έκθεση η 
οποία θα καλύπτει το εύρος, την κλίμακα 
και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας, καθώς και τις επιπτώσεις τους 
στην εσωτερική αγορά. Η εν λόγω ετήσια 
έκθεση δεν θα πρέπει να εκπονείται βάσει 
των πληροφοριών που θα παρέχουν οι 
αρχές των κρατών μελών, η Επιτροπή και 
ο ιδιωτικός τομέας, εντός των ορίων της 
νομοθεσίας περί προστασίας των 
δεδομένων, σχετικά με το εύρος, την 
κλίμακα και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
παραποίησης/απομίμησης και της
πειρατείας καθώς και τις επιπτώσεις τους 
στην εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι 
αυτό θα σήμαινε μια δαπανηρή και μη 
απαραίτητη γραφειοκρατική διαδικασία, 
και την επανάληψη υφιστάμενων ήδη 
λειτουργιών, όπως π.χ. μεταξύ των 
τοπικών υπηρεσιών για τον έλεγχο 
τήρησης των εμπορικών προδιαγραφών.

Or. en
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Τροπολογία 39
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο ψήφισμά του για την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην 
εσωτερική αγορά, της 1ης Μαρτίου 2010, 
το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τον οικείο κλάδο να 
διαβιβάζουν στο Παρατηρητήριο τα 
διαθέσιμα αξιόπιστα και συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με την 
παραποίηση/απομίμηση και την 
πειρατεία και να αναπτύξουν και να 
συμφωνήσουν από κοινού, στο πλαίσιο του 
Παρατηρητηρίου, σχέδια συλλογής 
περαιτέρω πληροφοριών. Το Συμβούλιο 
κάλεσε επίσης το Παρατηρητήριο να 
δημοσιεύει ετησίως συνολική έκθεση η 
οποία θα καλύπτει το εύρος, την κλίμακα 
και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας, καθώς και τις επιπτώσεις τους 
στην εσωτερική αγορά. Η εν λόγω ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να εκπονείται βάσει των 
πληροφοριών που θα παρέχουν οι αρχές 
των κρατών μελών, η Επιτροπή και ο 
ιδιωτικός τομέας, εντός των ορίων της 
νομοθεσίας περί προστασίας των 
δεδομένων, σχετικά με το εύρος, την 
κλίμακα και τα βασικά χαρακτηριστικά
της παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας καθώς και τις επιπτώσεις τους 
στην εσωτερική αγορά.

(7) Στο ψήφισμά του για την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην 
εσωτερική αγορά, της 1ης Μαρτίου 2010, 
το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τον οικείο κλάδο να 
διαβιβάζουν στο Παρατηρητήριο τα 
διαθέσιμα αξιόπιστα και συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με τις παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
και να αναπτύξουν και να συμφωνήσουν 
από κοινού, στο πλαίσιο του 
Παρατηρητηρίου, σχέδια συλλογής 
περαιτέρω πληροφοριών. Το Συμβούλιο 
κάλεσε επίσης το Παρατηρητήριο να 
δημοσιεύει ετησίως συνολική έκθεση η 
οποία θα καλύπτει το εύρος, την κλίμακα 
και τα βασικά χαρακτηριστικά των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις 
επιπτώσεις τους στην εσωτερική αγορά Η 
εν λόγω ετήσια έκθεση θα πρέπει να 
εκπονείται βάσει των πληροφοριών που θα 
παρέχουν οι αρχές των κρατών μελών, η 
Επιτροπή και ο ιδιωτικός τομέας, εντός 
των ορίων της νομοθεσίας περί προστασίας 
των δεδομένων, σχετικά με το εύρος, την 
κλίμακα και τα βασικά χαρακτηριστικά
των παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και τις 
επιπτώσεις τους στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 40
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο ψήφισμά του για την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην 
εσωτερική αγορά, της 1ης Μαρτίου 2010, 
το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τον οικείο κλάδο να 
διαβιβάζουν στο Παρατηρητήριο τα 
διαθέσιμα αξιόπιστα και συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με την 
παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία 
και να αναπτύξουν και να συμφωνήσουν 
από κοινού, στο πλαίσιο του 
Παρατηρητηρίου, σχέδια συλλογής 
περαιτέρω πληροφοριών. Το Συμβούλιο 
κάλεσε επίσης το Παρατηρητήριο να 
δημοσιεύει ετησίως συνολική έκθεση η 
οποία θα καλύπτει το εύρος, την κλίμακα 
και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας, καθώς και τις επιπτώσεις τους 
στην εσωτερική αγορά. Η εν λόγω ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να εκπονείται βάσει των 
πληροφοριών που θα παρέχουν οι αρχές 
των κρατών μελών, η Επιτροπή και ο 
ιδιωτικός τομέας, εντός των ορίων της 
νομοθεσίας περί προστασίας των 
δεδομένων, σχετικά με το εύρος, την 
κλίμακα και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας καθώς και τις επιπτώσεις τους 
στην εσωτερική αγορά.

(7) Στο ψήφισμά του για την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην 
εσωτερική αγορά, της 1ης Μαρτίου 2010, 
το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τον οικείο κλάδο να 
διαβιβάζουν στο Παρατηρητήριο τα 
διαθέσιμα αξιόπιστα και συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με την 
παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία 
και να αναπτύξουν και να συμφωνήσουν 
από κοινού, στο πλαίσιο του 
Παρατηρητηρίου, σχέδια συλλογής 
περαιτέρω πληροφοριών. Το Συμβούλιο 
κάλεσε επίσης το Παρατηρητήριο να 
δημοσιεύει ετησίως συνολική έκθεση η 
οποία θα καλύπτει το εύρος, την κλίμακα 
και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας, καθώς και τις επιπτώσεις τους 
στην εσωτερική αγορά. Η εν λόγω ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να εκπονείται αρχικά
βάσει πληροφόρησης από εκτεταμένες, 
ανεξάρτητες, πολυτομεακές και 
αξιόπιστες έρευνες που θα έχουν ανατεθεί 
και δημοσιευθεί με διαφάνεια από το 
Παρατηρητήριο, και, επιπλέον, βάσει των 
πληροφοριών που θα παρέχουν οι αρχές 
των κρατών μελών, η Επιτροπή, ο 
ιδιωτικός τομέας, και φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών, εντός των ορίων 
της νομοθεσίας περί προστασίας των 
δεδομένων, σχετικά με το εύρος, την 
κλίμακα και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας καθώς και τις επιπτώσεις τους 
στην εσωτερική αγορά.

Or. en
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Τροπολογία 41
Marek Henryk Migalski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ενόψει του φάσματος καθηκόντων 
που ανατίθενται στο Παρατηρητήριο, 
χρειάζεται η εξεύρεση λύσης που θα 
διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλης και 
διατηρήσιμης υποδομής για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του 
Παρατηρητηρίου.

(11) Ενόψει του φάσματος καθηκόντων 
που ανατίθενται στο Παρατηρητήριο, 
χρειάζεται η εξεύρεση λύσης που θα 
διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλης και 
διατηρήσιμης υποδομής για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του 
Παρατηρητηρίου, χωρίς την επιβάρυνση 
με επιπλέον δαπάνες.

Or. pl

Τροπολογία 42
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ενόψει του φάσματος καθηκόντων 
που ανατίθενται στο Παρατηρητήριο, 
χρειάζεται η εξεύρεση λύσης που θα 
διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλης και 
διατηρήσιμης υποδομής για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του 
Παρατηρητηρίου.

(11) Ενόψει του φάσματος καθηκόντων 
που ανατίθενται στο Παρατηρητήριο, 
χρειάζεται η εξεύρεση λύσης που θα 
διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλης και 
διατηρήσιμης υποδομής για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του 
Παρατηρητηρίου, καθώς και των 
απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωσή 
τους. Τα μέσα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένα προς την σύνθετη φύση 
των υποχρεώσεων που πρέπει να 
εξυπηρετούν, οι οποίες άπτονται 
διάφορων και ιδιαίτερα ευαίσθητων 
τομέων, στον βαθμό που αφορούν τα 
δικαιώματα των πολιτών.

Or. es

Τροπολογία 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα καθήκοντα αυτά θα πρέπει να 
αφορούν όλα τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας που καλύπτονται από το 
ενωσιακό δίκαιο ή από το εθνικό δίκαιο 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, 
δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις η 
παραβίαση αφορά περισσότερα 
αλληλένδετα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Επιπλέον, χρειάζονται 
δεδομένα και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για ολόκληρο το φάσμα των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
ώστε να σχηματίζεται πλήρης εικόνα της
κατάστασης και να είναι δυνατή η 
κατάρτιση συνολικών στρατηγικών για τη 
μείωση των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Στο πλαίσιο των καθηκόντων αυτών η 
εντολή του Γραφείου θα πρέπει, επομένως, 
να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει την 
προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
των δικαιωμάτων δημιουργού και των 
συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και των 
γεωγραφικών ενδείξεων.

(14) Τα καθήκοντα αυτά θα πρέπει να 
αφορούν όλα τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας που καλύπτονται από το 
ενωσιακό δίκαιο ή από το εθνικό δίκαιο 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, 
δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις η 
παραβίαση αφορά περισσότερα 
αλληλένδετα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Επιπλέον, χρειάζεται
ανταλλαγή όσον αφορά ολόκληρο το 
φάσμα των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, ώστε να σχηματίζεται πλήρης 
εικόνα της κατάστασης στα κράτη μέλη.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων αυτών η 
εντολή του Γραφείου θα πρέπει, επομένως, 
να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει την 
προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
των δικαιωμάτων δημιουργού και των 
συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και των 
γεωγραφικών ενδείξεων.

Or. de

Τροπολογία 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το Παρατηρητήριο, συγκαλούμενο 
από το Γραφείο, θα πρέπει να καταστεί 
κέντρο αριστείας όσον αφορά τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
αφορούν τις παραβιάσεις των 

διαγράφεται
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δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
επωφελούμενο από την 
εμπειρογνωμοσύνη, την πείρα και τους 
πόρους του Γραφείου.

Or. de

Τροπολογία 45
Marek Henryk Migalski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το Παρατηρητήριο, συγκαλούμενο 
από το Γραφείο, θα πρέπει να καταστεί 
κέντρο αριστείας όσον αφορά τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
αφορούν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, επωφελούμενο 
από την εμπειρογνωμοσύνη, την πείρα και 
τους πόρους του Γραφείου.

(16) Το Παρατηρητήριο, συγκαλούμενο 
από το Γραφείο, θα πρέπει να καταστεί 
κέντρο αριστείας όσον αφορά τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
αφορούν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, επωφελούμενο 
από την εμπειρογνωμοσύνη, την πείρα και 
τους πόρους του Γραφείου και των 
ερευνητικών ινστιτούτων των κρατών 
μελών.

Or. pl

Τροπολογία 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας καθώς και την 
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ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η
βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων 
κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των 
παραποιήσεων και η βελτίωση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς.

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 
τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
Επιπλέον, το Γραφείο θα πρέπει να 
μεριμνά για τη βελτίωση της κατανόησης 
της αξίας των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, την επαύξηση της 
εμπειρογνωμοσύνης των προσώπων που 
εμπλέκονται στην επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων κατάρτισης 
και τη διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με 
τις τεχνικές πρόληψης των παραποιήσεων.

Or. de

Τροπολογία 47
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Με την έννοια 
αυτή, πρέπει να εξετασθούν οι επιπτώσεις 
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συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η 
βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η 
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας μέσω των κατάλληλων 
μέτρων κατάρτισης, η διεύρυνση των 
γνώσεων σχετικά με τις τεχνικές 
πρόληψης των παραποιήσεων και η 
βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

της ψηφιοποίησης και των νέων 
τεχνολογιών επί των στρατηγικών για την 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τον πολλαπλασιασμό νέων 
πεδίων δημιουργικότητας, τα οποία 
επίσης πρέπει να προστατευθούν, με 
τρόπο δίκαιο και σταθμισμένο.

Or. es

Τροπολογία 48
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η 
βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η 
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων 
κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η 
βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η 
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων 
κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των
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παραποιήσεων και η βελτίωση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς.

παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, και η βελτίωση 
της συνεργασίας με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καλύπτουν όλες τις μορφές 
παραβιάσεων.

Τροπολογία 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η 
βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων 
κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των 
παραποιήσεων και η βελτίωση της 

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας επί της 
δημιουργικότητας και της καινοτομίας 
στην Ένωση, την επαύξηση της 
εμπειρογνωμοσύνης των προσώπων που 
εμπλέκονται στην αξιολόγηση των
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω των 
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συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς.

κατάλληλων μέτρων κατάρτισης, την
διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τις 
τεχνικές πρόληψης της πειρατείας, και 
την βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας 
τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η 
βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η 
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων 
κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των 
παραποιήσεων και η βελτίωση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς.

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα όπου συναντώνται δημόσιες αρχές, 
σε συνεργασία με το σύνολο των 
ενδιαφερομένων μερών, και, κυρίως, 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών,
εξασφαλίζοντας τη συλλογή, την ανάλυση 
και τη διάδοση σημαντικών 
αντικειμενικών, συγκρίσιμων και 
αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την αξία 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
και τις παραβιάσεις τους, την ανάπτυξη 
βέλτιστων πρακτικών και στρατηγικών για 
την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 
τις επιπτώσεις των παραβιάσεων και τις 
επιπτώσεις της επιβολής των μέτρων 
σχετικά με τις παραβιάσεις των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
στους τομείς της οικονομίας, της έρευνας 
και της υγείας, μεταξύ άλλων και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η 
βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η 
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων 
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κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των 
παραποιήσεων και η βελτίωση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς.

Or. fr

Τροπολογία 51
Marek Henryk Migalski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η 
βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η 
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων 
κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των 
παραποιήσεων και η βελτίωση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς.

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η 
βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η 
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων 
κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των 
παραποιήσεων και η βελτίωση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, διεθνείς 
οργανισμούς και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που ειδικεύονται στον τομέα.
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Or. pl

Τροπολογία 52
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η 
βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η 
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων 
κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των 
παραποιήσεων και η βελτίωση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς.

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η 
βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η 
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων 
κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των 
παραποιήσεων και η βελτίωση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς. Επιπλέον, το
Παρατηρητήριο θα αναλύει τις
δυνατότητες αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού με το μη εξουσιοδοτημένο 
επιγραμμικό περιεχόμενο, και τις 
επιπτώσεις του ανταγωνισμού επί του μη 
εξουσιοδοτημένου επιγραμμικού 
περιεχομένου.
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Or. en

Τροπολογία 53
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, το Γραφείο θα πρέπει να 
εκτελεί και άλλα συμπληρωματικά 
καθήκοντα, όπως η βελτίωση της 
κατανόησης της αξίας των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, η επαύξηση των 
ειδικών (τεχνικών ) γνώσεων των 
προσώπων που εποπτεύουν ώστε να 
γίνονται αυτά σεβαστά (μέσω των 
κατάλληλων μέτρων κατάρτισης), η 
γνώση των τεχνικών πρόληψης και 
παραποίησης και η συνεργασία με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Or. es

Τροπολογία 54
Paul Nuttall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών κλάδων που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα να 
καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται η προσήκουσα 

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών κλάδων που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα να 
καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Οι καταναλωτές και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις θα εξαιρούνται 
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εκπροσώπηση των καταναλωτών και των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

αυτών των διαδικασιών.

Or. en

Τροπολογία 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών κλάδων που
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν 
τη μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση
των παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα να 
καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται η προσήκουσα 
εκπροσώπηση των καταναλωτών και των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

(18) ) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών κλάδων, και κυρίως αυτών
που θίγονται περισσότερο από τις 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα να 
καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται η προσήκουσα 
εκπροσώπηση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Σε ότι αφορά τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών, και σύμφωνα με το άρθρο 11 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το Γραφείο πρέπει να φροντίζει, 
κατά τη σύγκλιση του Παρατηρητηρίου, 
να εκπροσωπούνται οι οργανισμοί υπέρ 
της προστασίας των καταναναλωτών και 
των χρηστών, οι οργανώσεις και οι 
ενώσεις στον τομέα της προστασίας των 
δεδομένων, οι κοινωνικοί εταίροι και οι 
πολιτιστικοί φορείς και οι εθελοντικές
οργανώσεις.

Or. fr
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Τροπολογία 56
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών κλάδων που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα να 
καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται η προσήκουσα 
εκπροσώπηση των καταναλωτών και των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών και πολιτιστικών
κλάδων που ενδιαφέρονται αμεσότερα και 
διαθέτουν τη μεγαλύτερη πείρα στην 
καταπολέμηση των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και 
ειδικότερα να καλεί εκπροσώπους των 
κατόχων δικαιωμάτων και των
εντολοδόχων και άλλων φορέων
υπηρεσιών διαδικτύου από τον 
πολιτιστικό τομέα και τον τομέα της 
δημιουργικότητας. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται η προσήκουσα 
εκπροσώπηση των καταναλωτών και των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 57
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών κλάδων που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των κλάδων που ενδιαφέρονται αμεσότερα 
και διαθέτουν τη μεγαλύτερη πείρα στην 
καταπολέμηση των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και 
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διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα να 
καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται η προσήκουσα 
εκπροσώπηση των καταναλωτών και των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

ειδικότερα να καλεί εκπροσώπους των 
κατόχων δικαιωμάτων και των παρόχων 
υπηρεσιών διαδικτύου. Οπότε πρέπει να 
αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς 
οι οποίοι, ως εκ της φύσεώς τους, έχουν 
υψηλή άυλη αξία, όπως ο τομέας του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Θα 
πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται η 
προσήκουσα εκπροσώπηση των 
καταναλωτών και των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, καθώς και των δημιουργών 
και των χρηστών πολιτιστικών 
υπηρεσιών και μέσων.

Or. es

Τροπολογία 58
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών κλάδων που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα να 
καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται η προσήκουσα 
εκπροσώπηση των καταναλωτών και των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών κλάδων που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα να 
καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται η προσήκουσα 
εκπροσώπηση των καταναλωτών και των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και η 
βιομηχανία, οι δημόσιες αρχές και οι 
καταναλωτές πρέπει να συνεργασθούν 
στενά για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας.

Or. lt
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Τροπολογία 59
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και στόχοι

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο καλύπτει ένα ευρύτερο πεδίο θεμάτων και όχι μόνο το αντικείμενο.

Τροπολογία 60
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό ανατίθενται 
στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της 
Εσωτερικής Αγοράς (στο εξής «το 
Γραφείο») ορισμένα καθήκοντα συναφή με 
την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, το 
Γραφείο καλεί τακτικά εμπειρογνώμονες, 
αρχές και ενδιαφερόμενους φορείς, οι 
οποίοι συνέρχονται υπό τον τίτλο
«Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
Παραποίησης και Πειρατείας» (στο εξής
«το Παρατηρητήριο»).

Με τον παρόντα κανονισμό ανατίθενται 
στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της 
Εσωτερικής Αγοράς (στο εξής «το 
Γραφείο») ορισμένα καθήκοντα συναφή με 
την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας ώστε να 
διευκολυνθούν και να υποστηριχθούν οι 
ενέργειες των εθνικών αρχών, του 
ιδιωτικού τομέα και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων αυτών, το Γραφείο καλεί 
τακτικά εμπειρογνώμονες, αρχές και 
ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι 
συνέρχονται υπό τον τίτλο «Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Παραποίησης και 
Πειρατείας» (στο εξής «το 
Παρατηρητήριο»).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εθνικές αρχές, ο ιδιωτικός τομέας και η Επιτροπή χρειάζονται υποστήριξη από το Γραφείο 
για την σωστή προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 61
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Βασικός στόχος των δραστηριοτήτων
του γραφείου όσον αφορά την προστασία
της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι η
στήριξη και η διευκόλυνση των εργασιών
των εθνικών αρχών, του ιδιωτικού τομέα
και άλλων αρμοδίων ατόμων, για την
καλύτερη προστασία εντός της Ένωσης
των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την
παραποίηση/απομίμηση εμπορικών
σημάτων και την πειρατική αντιγραφή, 
κυρίως μέσω της παροχής στήριξης προς 
το Παρατηρητήριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει τις αλλαγές στον τίτλο του άρθρου.

Τροπολογία 62
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση της κατανόησης του εύρους 
και των επιπτώσεων των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία προστατεύονται βάσει της 

α) βελτίωση της κατανόησης του εύρους, 
του αριθμού, του κόστους καθώς και των 
επιπτώσεων των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
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νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των 
δικαιωμάτων δημιουργού και των 
συγγενικών προς το δικαίωμα δημιουργού 
δικαιωμάτων·

οποία προστατεύονται βάσει της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των 
δικαιωμάτων δημιουργού και των 
συγγενικών προς το δικαίωμα δημιουργού 
δικαιωμάτων·

Or. fi

Τροπολογία 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση της κατανόησης του εύρους
και των επιπτώσεων των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα 
οποία προστατεύονται βάσει της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των 
δικαιωμάτων δημιουργού και των 
συγγενικών προς το δικαίωμα δημιουργού 
δικαιωμάτων·

α) βελτίωση της κατανόησης του εύρους
και των επιπτώσεων των παραβιάσεων και 
της επιβολής των μέτρων κατά των
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία 
προστατεύονται βάσει της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εθνικής 
νομοθεσίας των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των 
δικαιωμάτων δημιουργού και των 
συγγενικών προς το δικαίωμα δημιουργού 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 64
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

β) βελτίωση της κατανόησης της αξίας και 
της πολυπλοκότητας των δικαιωμάτων 
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διανοητικής ιδιοκτησίας·
Or. es

Τροπολογία 65
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της κατανόησης της αξίας 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

(β) βελτίωση της κατανόησης της αξίας
και του σκοπού των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας;

Or. en

Τροπολογία 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της κατανόησης της αξίας 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

(β) βελτίωση της κατανόησης της αξίας 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
και των γνώσεων σχετικά με τις 
επιπτώσεις των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
επί της δημιουργικότητας και της 
καινοτομίας στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 67
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις 
επιπτώσεις από την παραβίαση των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
επί της οικονομίας, των φορολογικών 
εσόδων και της αγοράς εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 68
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τη 
συμπεριφορά των καταναλωτών στο 
Διαδίκτυο σχετικά με τη μη εμπορική 
χρήση και διάδοση νομίμως 
αποκτημένων έργων με προστατευόμενα 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
με τη βοήθεια δημοσκοπήσεων όπου η 
συμμετοχή είναι εθελοντική και ανώνυμη· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εθελοντικές, ανώνυμες δημοσκοπήσεις μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τη 
συμπεριφορά των χρηστών, χωρίς να χρησιμοποιηθούν προβληματικά ως προς την προστασία 
δεδομένων συστήματα παρακολούθησης και εντοπισμού. 

Τροπολογία 69
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά 
με τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

(δ) ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά 
με τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 
της διαφοράς μεταξύ πειρατείας και 
ιδιωτικής χρήσης·

Or. ro

Τροπολογία 70
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά 
με τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

δ) ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά 
με τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
εξασφαλίζοντας τον δέοντα σεβασμό του 
δικαιώματος των πολιτών στην 
πρόσβαση στον πολιτισμό·

Or. es

Τροπολογία 71
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά 
με τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

δ) ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά 
με τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με 
την δρομολόγηση ενημερωτικών 
εκστρατειών σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία 72
Maria Badia i Cutchet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

ε) επαύξηση της ειδικών γνώσεων των 
προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και των δυνατοτήτων τους να 
αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που 
δημιουργεί η ψηφιακή εποχή·

Or. es

Τροπολογία 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με 
τα τεχνικά εργαλεία πρόληψης και 
καταπολέμησης της παραποίησης και της 
πειρατείας, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
εντοπισμού·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 74
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα 
τεχνικά εργαλεία πρόληψης και 
καταπολέμησης της παραποίησης και της 
πειρατείας, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
εντοπισμού·

(στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα 
τεχνικά εργαλεία πρόληψης και 
καταπολέμησης των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
παρακολούθησης και εντοπισμού
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραβιάσεις των δικαωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καλύπτουν όλες τις μορφές 
παραβιάσεων.

Τροπολογία 75
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα 
τεχνικά εργαλεία πρόληψης και 
καταπολέμησης της παραποίησης και της 
πειρατείας, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
εντοπισμού·

(στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα 
τεχνικά εργαλεία πρόληψης και 
καταπολέμησης της παραποίησης και της 
πειρατείας, συμπεριλαμβανομένων των 
συνεπειών της παραποίησης/απομίμησης 
και της πειρατείας επί των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 76
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα 
τεχνικά εργαλεία πρόληψης και 
καταπολέμησης της παραποίησης και της 
πειρατείας, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
εντοπισμού·

στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα 
τεχνικά εργαλεία πρόληψης και 
καταπολέμησης της παραποίησης και της 
πειρατείας·

Or. de
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Τροπολογία 77
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα 
τεχνικά εργαλεία πρόληψης και 
καταπολέμησης της παραποίησης και της 
πειρατείας, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
εντοπισμού·

στ) διεύρυνση και προώθηση των
σχετικών γνώσεων, και περαιτέρω 
ανάπτυξη των τεχνικών εργαλείων
πρόληψης και καταπολέμησης της 
παραποίησης και της πειρατείας, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
παρακολούθησης και εντοπισμού·

Or. fi

Τροπολογία 78
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) βελτίωση της γνώσης υπαρχόντων, 
λειτουργούντων, νόμιμων προτύπων 
αγοραπωλησίας, τα οποία προβαίνουν 
στην εμπορική ή μη εμπορική διάθεση 
έργων με προστατευόμενα τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. de

Τροπολογία 79
Jean-Marie Cavada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα )σχεδιασμός και προώθηση των
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βέλτιστων στρατηγικών όσον αφορά τις
εθνικές πρακτικές και τις τεχνικές 
επιβολής του δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τόσο από τον δημόσιο όσο 
και από τον ιδιωτικό τομέα. 

Or. fr

Τροπολογία 80
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) παρακολούθηση και αναφορά
σχετικά με το αποτέλεσμα των νόμιμων 
διαδικτυακών διαύλων προσφοράς επί 
της χρήσης μη εξουσιοδοτημένου 
περιεχομένου· 

Or. en

Τροπολογία 81
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηβ) αξιολόγηση των φραγμών στην
ολοκλήρωση μιας αποτελεσματικής 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς και συστάσεις 
υπέρ της εφαρμογής αποτελεσματικών 
πολιτικών επιλογών για την κατάργηση 
αυτών των φραγμών. 

Or. en

Τροπολογία 82
Maria Badia i Cutchet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συγκαλεί, σύμφωνα με το άρθρο 4, το 
Παρατηρητήριο σε τακτά διαστήματα·

α) συγκαλεί, σύμφωνα με το άρθρο 4, το 
Παρατηρητήριο σε τακτά διαστήματα, 
τουλάχιστον άπαξ του έτους, και 
ενημερώνει δεόντως σχετικώς με τις 
προσκλήσεις και τα αποτελέσματά τους 
από δημόσιες πλατφόρμες διαβούλευσης·

Or. es

Τροπολογία 83
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) καθορίζει την μεθοδολογία συλλογής, 
ανάλυσης και υποβολής ανεξάρτητων, 
αντικειμενικών, συγκρίσιμων και 
αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τις 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

(β) καθορίζει μια διαφανή μεθοδολογία 
συλλογής, ανάλυσης και υποβολής 
ανεξάρτητων, αντικειμενικών, 
συγκρίσιμων και αξιόπιστων δεδομένων 
σχετικά με τις παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 84
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καθορίζει την μεθοδολογία συλλογής, 
ανάλυσης και υποβολής ανεξάρτητων, 
αντικειμενικών, συγκρίσιμων και 
αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τις 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

β) καθορίζει την μεθοδολογία συλλογής, 
ανάλυσης και υποβολής ανεξάρτητων, 
αντικειμενικών, συγκρίσιμων, στιβαρών
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τις 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·
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Or. fi

Τροπολογία 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει 
σημαντικά αντικειμενικά, συγκρίσιμα και 
αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 86
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει
σημαντικά αντικειμενικά, συγκρίσιμα και 
αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

γ) συλλέγει συστηματικά, αναλύει και 
διαδίδει σχετικά ανεξάρτητα,
αντικειμενικά, συγκρίσιμα και αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με τις παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. fi

Τροπολογία 87
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει δ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει 
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σημαντικά αντικειμενικά, συγκρίσιμα και 
αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την
οικονομική αξία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τη συμβολή της στην 
οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία, την 
καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την 
πολιτιστική πολυμορφία, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας 
και την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο 
εσωτερικό της Ένωσης·

σημαντικά αντικειμενικά, συγκρίσιμα και 
αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την αξία 
της διανοητικής ιδιοκτησίας και τη 
συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη, 
την ευημερία, την καινοτομία, τη 
δημιουργικότητα, την πολιτιστική 
πολυμορφία, τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης υψηλής ποιότητας και την 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας στο εσωτερικό της 
Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 88
László Tőkés

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει 
σημαντικά αντικειμενικά, συγκρίσιμα και 
αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την 
οικονομική αξία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τη συμβολή της στην 
οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία, την 
καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την 
πολιτιστική πολυμορφία, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας 
και την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο 
εσωτερικό της Ένωσης·

(δ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει 
σημαντικά αντικειμενικά, συγκρίσιμα και 
αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την 
οικονομική αξία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τη συμβολή της στην 
οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία, την 
καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας και την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο 
εσωτερικό της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 89
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εκπονεί τακτικές αξιολογήσεις και 
ειδικές εκθέσεις ανά οικονομικό τομέα, 

ε) εκπονεί τακτικές αξιολογήσεις και 
ειδικές εκθέσεις ανά οικονομικό τομέα, 



AM\876756EL.doc 45/61 PE472.123v01-00

EL

γεωγραφική περιοχή και τύπο δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που παραβιάζεται, 
με τις οποίες αξιολογούνται, μεταξύ 
άλλων, οι επιπτώσεις των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
στην κοινωνία, την οικονομία, την υγεία, 
το περιβάλλον, την ασφάλεια, καθώς και η 
σχέση των παραβιάσεων αυτών με το 
οργανωμένο έγκλημα και την 
τρομοκρατία·

γεωγραφική περιοχή και τύπο δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που παραβιάζεται, 
με τις οποίες αξιολογούνται, μεταξύ 
άλλων, οι επιπτώσεις των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
στην κοινωνία, την οικονομία, την υγεία, 
το περιβάλλον, την ασφάλεια, και 
εξετάζονται οι προκλήσεις που 
δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας στο 
επίπεδο του σχεδιασμού των νέων 
προτύπων διαχείρισης των δικαιωμάτων
αυτών·

Or. es

Τροπολογία 90
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εκπονεί τακτικές αξιολογήσεις και 
ειδικές εκθέσεις ανά οικονομικό τομέα, 
γεωγραφική περιοχή και τύπο δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που παραβιάζεται, 
με τις οποίες αξιολογούνται, μεταξύ 
άλλων, οι επιπτώσεις των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
στην κοινωνία, την οικονομία, την υγεία, 
το περιβάλλον, την ασφάλεια, καθώς και η 
σχέση των παραβιάσεων αυτών με το 
οργανωμένο έγκλημα και την 
τρομοκρατία·

ε) εκπονεί τακτικές αξιολογήσεις και 
ειδικές εκθέσεις ανά οικονομικό τομέα, 
γεωγραφική περιοχή και τύπο δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας που παραβιάζεται, 
με τις οποίες αξιολογούνται, μεταξύ 
άλλων, οι επιπτώσεις των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
στην κοινωνία, την οικονομία, την υγεία, 
το περιβάλλον, την ασφάλεια, καθώς και η 
σχέση των παραβιάσεων αυτών με το 
οργανωμένο έγκλημα·

Or. de

Τροπολογία 91
Zoltán Bagó

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείo στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει 
πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες
πρακτικές μεταξύ των εκπροσώπων που 
συνέρχονται στο πλαίσιο του 
Παρατηρητηρίου και καταρτίζει
στρατηγικές με βάση τις εν λόγω 
πρακτικές·

στ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει
πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες
πρακτικές μεταξύ των εκπροσώπων που
συνέρχονται στο πλαίσιο του
Παρατηρητηρίου και των αρμοδίων
οργάνων των κρατών μελών και 
αναπτύσει και διαδίδει στρατηγικές με 
βάση τις εν λόγω πρακτικές·

Or. hu

Τροπολογία 92
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) συντάσσει εκθέσεις και δημοσιεύσεις 
για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της
Ένωσης σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και διοργανώνει 
συνέδρια, εκστρατείες με ηλεκτρονικά και 
λοιπά μέσα, εκδηλώσεις και συνεδριάσεις 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

(ζ) συντάσσει εκθέσεις και δημοσιεύσεις
για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της
Ένωσης σχετικά με τις επιπτώσεις των
παραβιάσεων των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τόσο 
τα κοινοτικά εμπορικά σήματα όσο και 
τα εθνικά εμπορικά σήματα, και 
διοργανώνει συνέδρια, εκστρατείες με 
ηλεκτρονικά και λοιπά μέσα, εκδηλώσεις 
και συνεδριάσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 93
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) συντάσσει εκθέσεις και δημοσιεύσεις ζ) συντάσσει εκθέσεις και δημοσιεύσεις 
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για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και διοργανώνει 
συνέδρια, εκστρατείες με ηλεκτρονικά και 
λοιπά μέσα, εκδηλώσεις και συνεδριάσεις 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και διοργανώνει 
συνέδρια, εκστρατείες με ηλεκτρονικά και 
λοιπά μέσα, εκδηλώσεις και συνεδριάσεις 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με τις 
οποίες εξετάζονται νέες σταθμισμένες και 
ευέλικτες προτάσεις για την προστασία 
των δικαιωμάτων της διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ιδιαίτερα ευαίσθητους 
τομείς, όπως ο τομέας του πολιτισμού και 
της δημιουργικότητας, με σεβασμό του 
δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία·

Or. es

Τροπολογία 94
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) εκπονεί και διοργανώνει προγράμματα 
κατάρτισης είτε επιγραμμικά είτε με άλλα 
μέσα για τους εθνικούς υπαλλήλους που 
εμπλέκονται στην προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

η) εκπονεί και διοργανώνει προγράμματα 
κατάρτισης είτε επιγραμμικά είτε με άλλα 
μέσα για τις εθνικές αρχές που 
εμπλέκονται στην προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. es

Τροπολογία 95
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) διεξάγει τη σχετική έρευνα, αξιολογεί 
και προωθεί τεχνικά εργαλεία για 
επαγγελματίες και τεχνικές συγκριτικής 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
εντοπισμού, που βοηθούν στη διάκριση 
μεταξύ γνήσιων προϊόντων και προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης·

ι) συλλέγει πληροφορίες, διεξάγει τη 
σχετική έρευνα, αξιολογεί και προωθεί 
τεχνικά εργαλεία για επαγγελματίες και 
τεχνικές συγκριτικής αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
παρακολούθησης και εντοπισμού, που 
βοηθούν στη διάκριση μεταξύ γνήσιων 
προϊόντων και προϊόντων 



PE472.123v01-00 48/61 AM\876756EL.doc

EL

παραποίησης/απομίμησης·
Or. es

Τροπολογία 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

k) συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές για 
την ανάπτυξη επιγραμμικού δικτύου 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο 
και των πληροφοριών για παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, μεταξύ διοικήσεων, φορέων 
και οργανισμών των κρατών μελών που 
ασχολούνται με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 97
László Tőkés

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές για 
την ανάπτυξη επιγραμμικού δικτύου 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των 
προειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο και 
των πληροφοριών για παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
μεταξύ διοικήσεων, φορέων και 
οργανισμών των κρατών μελών που 

(ια) συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές για 
την εναρμόνιση των υφισταμένων 
εθνικών βάσεων δεδομένων σχετικά με 
την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, και την 
ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού δικτύου για 
την ανταλλαγή πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένων των 
προειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο και 
των πληροφοριών για παραβιάσεις των 
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ασχολούνται με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
μεταξύ διοικήσεων, φορέων και 
οργανισμών των κρατών μελών που 
ασχολούνται με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 98
Jean-Marie Cavada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια.α) ενίσχυση της διοικητικής
συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα των
αρμόδιων αρχών που ασχολούνται με την 
καταπολέμηση της πειρατείας και της 
παραποίησης/απομίμησης στα κράτη 
μέλη 

Or. fr

Τροπολογία 99
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια.α) αναπτύσσει δημόσια προσβάσιμη 
διαδικτυακή πλατφόρμα που θα παρέχει 
πληροφορίες, ενημέρωση σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές, υλικό 
ευαισθητοποίησης που θα μπορεί κάποιος 
να «κατεβάζει» δωρεάν και πρωτοβουλίες 
ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με τα 
πολυάριθμα νομικά και μη νομοθετικά 
μέσα καταπολέμησης των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Or. es
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Τροπολογία 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

l) εκπονεί στρατηγικές σε συνεργασία με 
τις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ, 
και αναπτύσσει τεχνικές, δεξιότητες και 
εργαλεία σχετικά με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 
κατάρτισης και των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης·

l) εκπονεί στρατηγικές σε συνεργασία με 
τις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ, 
και αναπτύσσει στρατηγικές σχετικά με 
την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 
κατάρτισης και των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης·

Or. de

Τροπολογία 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

m) καταρτίζει προγράμματα τεχνικής 
βοήθειας για τρίτες χώρες και 
αναπτύσσει και παραδίδει ειδικά 
προγράμματα και εκδηλώσεις 
κατάρτισης για υπαλλήλους τρίτων 
χωρών που εμπλέκονται στην προστασία 
των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 102
Maria Badia i Cutchet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) καταρτίζει προγράμματα τεχνικής 
βοήθειας για τρίτες χώρες και αναπτύσσει 
και παραδίδει ειδικά προγράμματα και 
εκδηλώσεις κατάρτισης για υπαλλήλους
τρίτων χωρών που εμπλέκονται στην 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

ιγ) καταρτίζει προγράμματα τεχνικής 
βοήθειας για τρίτες χώρες και αναπτύσσει 
και παραδίδει ειδικά προγράμματα και 
εκδηλώσεις κατάρτισης για τις αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών που εμπλέκονται στην 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

Or. es

Τροπολογία 103
Zoltán Bagó

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείo ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) καταρτίζει προγράμματα τεχνικής 
βοήθειας για τρίτες χώρες και αναπτύσσει 
και παραδίδει ειδικά προγράμματα και 
εκδηλώσεις κατάρτισης για υπαλλήλους 
τρίτων χωρών που εμπλέκονται στην 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

ιγ) καταρτίζει προγράμματα τεχνικής
βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης για 
τρίτες χώρες, διαδίδει και προβάλει τις 
βέλτιστες πρακτικές, αναπτύσσει και
παραδίδει ειδικά προγράμματα και
εκδηλώσεις κατάρτισης για υπαλλήλους
τρίτων χωρών που εμπλέκονται στην
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας·

Or. hu

Τροπολογία 104
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) καταρτίζει προγράμματα τεχνικής 
βοήθειας για τρίτες χώρες και αναπτύσσει 

(ιγ) καταρτίζει προγράμματα τεχνικής 
βοήθειας για τρίτες χώρες και αναπτύσσει 
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και παραδίδει ειδικά προγράμματα και 
εκδηλώσεις κατάρτισης για υπαλλήλους 
τρίτων χωρών που εμπλέκονται στην 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας·

και παραδίδει ειδικά προγράμματα και 
εκδηλώσεις κατάρτισης για υπαλλήλους 
τρίτων χωρών που εμπλέκονται στην 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας· συνεργάζεται μαζί τους στον 
εντοπισμό νέων μεθόδων 
απομίμησης/παραποίησης και 
επισημαίνει τρόπους καταπολέμησης 
αυτών των πρακτικών·

Or. ro

Τροπολογία 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

p) εκτελεί παρόμοιες δραστηριότητες που 
είναι αναγκαίες για την εκ μέρους του 
εκπλήρωση των καθηκόντων που 
ορίζονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Γραφείο καλεί στις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α) εκπροσώπους δημοσίων 
διοικήσεων, φορέων και οργανισμών που 
ασχολούνται με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και εκπροσώπους του ιδιωτικού 
τομέα.

1. Το Γραφείο καλεί στις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α) εκπροσώπους δημοσίων 
διοικήσεων, φορέων και οργανισμών που 
ασχολούνται με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και εκπροσώπους μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και της ιδιωτικής 
οικονομίας.
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Or. de

Τροπολογία 107
Zoltán Bagó

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Γραφείο καλεί στις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α) εκπροσώπους δημοσίων 
διοικήσεων, φορέων και οργανισμών που 
ασχολούνται με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και εκπροσώπους του ιδιωτικού 
τομέα.

Το Γραφείο καλεί στις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α) εκπροσώπους δημοσίων 
διοικήσεων, φορέων και οργανισμών των 
κρατών μελών που ασχολούνται με την 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, καθώς και εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα.

Or. hu

Τροπολογία 108
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Γραφείο καλεί στις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α) εκπροσώπους δημοσίων 
διοικήσεων, φορέων και οργανισμών που 
ασχολούνται με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και εκπροσώπους του ιδιωτικού 
τομέα.

1. Το Γραφείο καλεί στις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
στοιχείο α) εκπροσώπους δημοσίων 
διοικήσεων, ακαδημαϊκών κύκλων, 
φορέων και οργανισμών που ασχολούνται 
με την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και 
εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα.

Or. ro

Τροπολογία 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκπρόσωποι που συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου και 
καλούνται από τον ιδιωτικό τομέα
περιλαμβάνουν ευρύ και 
αντιπροσωπευτικό φάσμα ενωσιακών και 
εθνικών φορέων, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τους διάφορους οικονομικούς κλάδους 
που ενδιαφέρονται αμεσότερα και 
διαθέτουν τη μεγαλύτερη πείρα στην 
καταπολέμηση των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι εκπρόσωποι που συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου και 
καλούνται από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και την ιδιωτική οικονομία 
περιλαμβάνουν ευρύ και 
αντιπροσωπευτικό φάσμα.

Or. de

Τροπολογία 110
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκπρόσωποι που συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου και 
καλούνται από τον ιδιωτικό τομέα 
περιλαμβάνουν ευρύ και 
αντιπροσωπευτικό φάσμα ενωσιακών και 
εθνικών φορέων, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τους διάφορους οικονομικούς κλάδους που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι εκπρόσωποι που συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου και 
καλούνται από τον ιδιωτικό τομέα 
περιλαμβάνουν ευρύ και 
αντιπροσωπευτικό φάσμα ενωσιακών και 
εθνικών φορέων, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τους διάφορους κλάδους που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. es

Τροπολογία 111
Paul Nuttall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις καταναλωτών και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν την 
προσήκουσα εκπροσώπηση.

Οι οργανώσεις καταναλωτών και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις εξαιρούνται από 
τις διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις καταναλωτών και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν την 
προσήκουσα εκπροσώπηση.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι
οργανισμοί προστασίας των
καταναλωτών και των χρηστών, οι
οργανώσεις και ενώσεις στον τομέα της 
προστασίας των δεδομένων, οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι πολιτιστικοί 
φορείς και οι εθελοντικές οργανώσεις 
πρέπει να εκπροσωπούνται δεόντως. 

Or. fr

Τροπολογία 114
Sabine Verheyen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις καταναλωτών και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν την 
προσήκουσα εκπροσώπηση.

Οι οργανώσεις καταναλωτών, οι 
ενδιάμεσοι διαδικτύου, οι φορείς από 
τους τομείς του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας και οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις έχουν την 
προσήκουσα εκπροσώπηση.

Or. en

Τροπολογία 115
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις καταναλωτών και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν την 
προσήκουσα εκπροσώπηση.

Οι οργανώσεις καταναλωτών και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι 
εκπρόσωποι των τομέων του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας, έχουν την 
προσήκουσα εκπροσώπηση. Πρέπει 
επίσης να εξετασθεί η δυνατότητα 
συμμετοχής οργανώσεων πολιτών στις 
οποίες συμμετέχουν χρήστες υπηρεσιών 
και μέσων μετάδοσης πολιτιστικών 
προγραμμάτων, καθώς και ιδρύματα με 
αποστολή την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Or. es

Τροπολογία 116
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Γραφείο καλεί έναν εθνικό 
εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, καθώς 

3. Το Γραφείο καλεί έναν εθνικό 
εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, καθώς 
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και πέντε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και πέντε της Επιτροπής.

και πέντε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και πέντε της Επιτροπής.
Για τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που θα προσκληθούν, θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ποιες 
επιτροπές ασκούν την δραστηριότητά 
τους, ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη 
δυνατή εκπροσώπηση των τομέων 
εκείνων στους οποίους η διανοητική 
ιδιοκτησία έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως 
οι τομείς της βιομηχανίας, του 
πολιτισμού ή της υγείας.

Or. es

Τροπολογία 117
Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι συνεδριάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
μπορούν επίσης να οργανώνονται για 
ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του 
Παρατηρητηρίου. Έως δύο εκπρόσωποι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έως 
δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής 
καλούνται στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εργασίας ως παρατηρητές.

5. Οι συνεδριάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
μπορούν επίσης να οργανώνονται για 
ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του 
Παρατηρητηρίου.

Or. de

Τροπολογία 118
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι συνεδριάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
μπορούν επίσης να οργανώνονται για 
ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του 

5. Οι συνεδριάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
μπορούν επίσης να οργανώνονται για 
ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του 
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Παρατηρητηρίου. Έως δύο εκπρόσωποι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έως 
δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής καλούνται 
στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας
ως παρατηρητές.

Παρατηρητηρίου. Έως δύο εκπρόσωποι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έως 
δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής καλούνται 
στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας.

Or. es

Τροπολογία 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που 
διέπει την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη 
και οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα
που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του 
Παρατηρητηρίου:

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών οι 
οποίοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του 
Παρατηρητηρίου έχουν

Or. de

Τροπολογία 120
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) λειτουργεί με διαφάνεια με τη
δημοσίευση και την εύκολη πρόσβαση
στη σχετική πληροφόρηση, όπως είναι τα 
επιμέρους αποτελέσματα ερευνών, 
στατιστικών και περιπτώσεων, και τη 
δημοσίευση λεπτομερών πρακτικών των 
συνεδριάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Δεν γίνεται διαβίβαση, σύνταξη, 
επεξεργασία, αποθήκευση ή άλλη χρήση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ούτε 
στο πλαίσιο εντολής του Γραφείου ή του 
Παρατηρητηρίου). 

Or. de

Τροπολογία 122
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το Γραφείο θα συνυπολογίζει τις
υφιστάμενες υποχρεώσεις των κρατών
μελών ζητώντας τους να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις
των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, και θα προσπαθήσει να
αποφύγει τις επικαλύψεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ευκταίο να μην υπάρχουν επικαλύψεις στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 123
Paul Nuttall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) συστάσεις για τις μελλοντικές πολιτικές 
στον τομέα της προστασίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων τρόπων διεύρυνσης 
της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ 
κρατών μελών.

(ε) συστάσεις για τις μελλοντικές πολιτικές 
στον τομέα της προστασίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων τρόπων διεύρυνσης 
της αρχής της επικουρικότητας όσον 
αφορά τα κράτη μέλη, και ενθάρρυνσης 
της δημιουργίας ανεξαρτησίας, 
αυτάρκειας και ελευθερίας της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 124
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) συστάσεις για τις μελλοντικές 
πολιτικές στον τομέα της προστασίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
συμπεριλαμβανομένων τρόπων διεύρυνσης 
της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ 
κρατών μελών.

(ε) παρατηρήσεις για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 
πιθανών μελλοντικών πολιτικών και 
στρατηγικών συμπεριλαμβανομένων 
τρόπων διεύρυνσης της ουσιαστικής 
συνεργασίας με και μεταξύ των κρατών 
μελών, βάσει της δικής τους εμπειρίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Γραφέιο θα προβαίνει όχι μόνο σε συστάσεις αλλά και σε παρατηρήσεις στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 125
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συστάσεις για τις μελλοντικές πολιτικές ε) συστάσεις για τις μελλοντικές πολιτικές 
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στον τομέα της προστασίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων τρόπων διεύρυνσης 
της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ 
κρατών μελών.

στον τομέα της προστασίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων τρόπων διεύρυνσης 
της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ 
κρατών μελών και για τον τρόπο 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες της 
ενημέρωσης και της επικοινωνίας, με 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς εκείνους 
οι οποίοι, ως εκ της φύσεώς τους, έχουν 
υψηλή άυλη αξία ή πλήττουν άμεσα τα 
δικαιώματα και την υγεία των πολιτών.

Or. es

Τροπολογία 126
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έκθεση αξιολόγησης αξιολογεί την 
επίδοση του Γραφείου ως προς την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και 
ιδίως όσον αφορά την επίπτωσή του στην 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά.

2. Η έκθεση αξιολόγησης αξιολογεί την 
επίδοση του Γραφείου ως προς την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και 
ιδίως όσον αφορά την επίπτωσή του στην 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά και με 
ιδιαίτερη προσοχή τους διάφορους τομείς 
οι οποίοι έχουν σχέση με τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. es


