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Muudatusettepanek 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu majanduslik heaolu 
põhineb pideval loovusel ja 
innovatsioonil. Seepärast on vältimatu 
võtta meetmed nende tõhusaks kaitseks, 
et tagada Euroopa Liidu heaolu 
tulevikus.

(1) Euroopa Liidu heaolu ning ühiskonna, 
majanduse ja kultuuri areng põhineb 
kultuuripärandi hoidmisel ja edendamisel,
pideval loovusel ja innovatsioonil; seepärast 
on vaja tunnustada rolli, mis on 
juurdepääsul tehnoloogiale, teadmistele ja 
kultuurile ning nende edasiandmisel 
arengu seisukohast, võttes selleks 
meetmeid, mis vastavad infoühiskonna 
uutele ühiskondlikele vajadustele ning mis 
peaksid eelkõige olema kooskõlas 
UNESCO 20. oktoobri 2005. aasta 
konventsiooniga kultuuri 
väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja 
edendamise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu majanduslik heaolu 
põhineb pideval loovusel ja innovatsioonil. 
Seepärast on vältimatu võtta meetmed 
nende tõhusaks kaitseks, et tagada 
Euroopa Liidu heaolu tulevikus.

(1) Euroopa Liidu majanduslik heaolu 
põhineb pideval loovusel ja innovatsioonil. 
Seepärast on vältimatu võtta meetmed 
nende edendamiseks ja tõhusaks kaitseks, 
et tagada nende jäämine heaolu aluseks ka
tulevikus.

Or. es
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Muudatusettepanek 16
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ning arvestades järgmist: Euroopa Liidu 
majanduslik heaolu põhineb pideval 
loovusel ja innovatsioonil. Seepärast on 
vältimatu võtta meetmed nende tõhusaks 
kaitseks, et tagada Euroopa Liidu heaolu 
tulevikus.

(1) ning arvestades järgmist: Euroopa Liidu 
majanduslik ja kultuuriline heaolu 
põhineb pideval loovusel ja innovatsioonil.
Seepärast on vältimatu võtta meetmed 
nende tõhusaks kaitseks ja suuta välja 
töötada või kasutusele võtta uusi 
vahendeid loometöö kättesaadavaks 
tegemiseks, et tagada Euroopa Liidu 
heaolu tulevikus.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Intellektuaalomandi õigused on 
ettevõtja oluline vara, mis aitab tagada, et
novaatorid ja loojad saavad oma töö eest 
õiglast tasu ning et nende investeering
teadustöösse ja uutesse ideedesse on 
kaitstud.

(2) Intellektuaalomandi õigused peavad 
tagama novaatoritele ja loojatele nii oma 
töö kui ka teadustöösse ja uutesse 
ideedesse tehtud investeeringute eest 
õiglase tasu ning võimaldama tehnoloogia 
ja teadmiste levikutt, soodustades kõigi 
juurdepääsu kultuurile.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Intellektuaalomandi õigused on 
ettevõtja oluline vara, mis aitab tagada, et 
novaatorid ja loojad saavad oma töö eest 
õiglast tasu ning et nende investeering 
teadustöösse ja uutesse ideedesse on 
kaitstud.

(2) Intellektuaalomandi õigused on oluline 
õiguslik alus, millega tagatakse, et 
novaatorid ja loojad saavad oma töö eest 
õiglast tasu ning et nende investeering 
teadustöösse ja uutesse ideedesse on 
kaitstud.

Or. es

Muudatusettepanek 19
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Intellektuaalomandi õigused on 
ettevõtja oluline vara, mis aitab tagada, et 
novaatorid ja loojad saavad oma töö eest 
õiglast tasu ning et nende investeering 
teadustöösse ja uutesse ideedesse on 
kaitstud.

(2) Intellektuaalomandi õigused on 
ettevõtja oluline vara, mis aitab tagada, et 
novaatorid ja loojad saavad oma töö eest
õiglast tasu ning et nende investeering 
teadustöösse ja uutesse ideedesse on 
kaitstud. Kaitsetase peaks olema 
tasakaalustatud, et novaatorid ja loojad 
saaksid välja töötada ja leiutada uusi 
tööriistu, mis võimaldavad juurdepääsu 
loometööle, suurendades sellega 
intellektuaalomandi õigustega kaitstud 
toodete ja teenuste turgu üldiselt ja 
nendelt saadavat tulu.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Pidevalt muutuv digitaalmajandus 
on avaldanud mõju intellektuaalomandi 
õiguste kaitse, eelkõige digitaalse infosisu 
kaitse praeguste meetmete ja vahendite 
raamistiku tõhususele. Uus 
digitaalkeskkond muudab ka tarbijate ja 
kasutajate suhet infosisusse ja 
kaupadesse, millega sellised õigused on 
seotud. Seepärast tuleb tagada Euroopa 
võltsimis- ja piraatlusalasele 
vaatluskeskusele kaasaegne 
infrastruktuur ja vajalik rahastamine, et 
keskus saaks tõhusalt täita oma 
ülesandeid ja kasutada uuele 
digitaalkeskkonnale kohandatud 
vahendeid.

Or. es

Muudatusettepanek 21
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Areneva digitaalmajandusega on 
kaasnenud sagedasemad 
intellektuaalomandi õiguste rikkumised 
internetis, sh võltsimine, loata 
kopeerimine ja piraatlus, millel on olnud 
suur mõju ELi majandusele ning 
kultuuri- ja loomesektoritele. Seetõttu 
tuleb luua Euroopa võltsimis- ja 
piraatlusalane vaatluskeskus ning tagada, 
et sellel oleks vajalik infrastruktuur ja 
rahalised vahendid, et täita tõhusalt oma 
ülesandeid ning aidata võidelda 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
vastu.

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Paul Nuttall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tugev, ühtlustatud ja järkjärguline 
lähenemisviis intellektuaalomandi õiguste 
valdkonnas on olulise tähtsusega 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide täitmise poole püüdlemisel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 23
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tugev, ühtlustatud ja järkjärguline
lähenemisviis intellektuaalomandi õiguste 
valdkonnas on olulise tähtsusega Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide täitmise 
poole püüdlemisel.

(3) Üldine ja tasakaalustatud
lähenemisviis intellektuaalomandi õiguste 
valdkonnas, mis on ELi tasandil 
ühtlustatud ja mille puhul võetakse 
nõuetekohaselt arvesse Maailma 
Tööorganisatsiooni eeskirju, seonduvat 
õigusraamistikku ja UNESCO 
konventsiooni kultuuri väljendusvormide 
mitmekesisuse kaitse ja edendamise kohta 
(2005), on olulise tähtsusega Euroopa 
2020. aasta strateegia ja Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava eesmärkide 
täitmise poole püüdlemisel.

Or. es

Muudatusettepanek 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tugev, ühtlustatud ja järkjärguline 
lähenemisviis intellektuaalomandi õiguste 
valdkonnas on olulise tähtsusega Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide täitmise 
poole püüdlemisel.

(3) Ühtlustatud ja järkjärguline 
lähenemisviis intellektuaalomandi õiguste 
valdkonnas on olulise tähtsusega, et 
hõlbustada tehnoloogia, teadmiste ja 
kultuuri levikut ja ülekandmist, võttes 
eelkõige arvesse ELi ja kolmandate riikide 
kõige erinevamate elanikkonnarühmade 
kultuurilisi ja sotsiaalseid vajadusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Siseturu Ühtlustamise Amet on 
vajalik selleks, et suurendada 
intellektuaalomandi kaitse tõhusust 
Euroopas.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kehtiva õigusraamistiku 
nõuetekohasel täitmisel ning selle edasise 
reformimise ja muutmise arutamisel 
tuleks vajalikku tähelepanu pöörata 
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üldsuse õigusele juurdepääsuks kultuurile 
ning uue info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
pakutavatele loovuse ja isikliku arengu 
vahenditele.

Or. es

Muudatusettepanek 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Intellektuaalomandi õiguste 
rikkumiste arvu pidev kasv on tõeline oht 
mitte ainult ELi majandusele, vaid ka ELi 
tarbijate tervisele ja ohutusele. Seepärast 
on vaja Euroopa ja ülemaailmsel tasandil 
võtta tulemuslikke, vahetuid ja 
kooskõlastatud meetmeid, et selle 
nähtusega edukalt võidelda.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 28
Paul Nuttall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Intellektuaalomandi õiguste 
rikkumiste arvu pidev kasv on tõeline oht 
mitte ainult ELi majandusele, vaid ka ELi 
tarbijate tervisele ja ohutusele. Seepärast 
on vaja Euroopa ja ülemaailmsel tasandil 
võtta tulemuslikke, vahetuid ja 
kooskõlastatud meetmeid, et selle 
nähtusega edukalt võidelda.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 29
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Intellektuaalomandi õiguste 
rikkumiste arvu pidev kasv on tõeline oht 
mitte ainult ELi majandusele, vaid ka ELi 
tarbijate tervisele ja ohutusele. Seepärast 
on vaja Euroopa ja ülemaailmsel tasandil 
võtta tulemuslikke, vahetuid ja 
kooskõlastatud meetmeid, et selle 
nähtusega edukalt võidelda.

(4) Euroopa ja ülemaailmsel tasandil on 
vaja võtta tulemuslikke, vahetuid ja 
kooskõlastatud meetmeid, et lõpetada
edukalt võltsitud toodetega kauplemine, 
eelkõige juhul, kui tooted ohustavad liidu 
tarbijate tervist ja ohutust.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste
arvu pidev kasv on tõeline oht mitte ainult
ELi majandusele, vaid ka ELi tarbijate 
tervisele ja ohutusele. Seepärast on vaja 
Euroopa ja ülemaailmsel tasandil võtta 
tulemuslikke, vahetuid ja kooskõlastatud 
meetmeid, et selle nähtusega edukalt 
võidelda.

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumised
võivad ohustada ELi majandust ja nii ELi 
kui ka kolmandate riikide tarbijate tervist
ja ohutust. Seepärast on vaja Euroopa ja 
ülemaailmsel tasandil võtta tulemuslikke ja 
kooskõlastatud meetmeid, et selle 
nähtusega edukalt võidelda, võttes arvesse 
üldsuse huve ja seadmata ohtu kultuuri 
väljendusvormide mitmekesisust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 31
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
arvu pidev kasv on tõeline oht mitte ainult 
ELi majandusele, vaid ka ELi tarbijate 
tervisele ja ohutusele. Seepärast on vaja 
Euroopa ja ülemaailmsel tasandil võtta 
tulemuslikke, vahetuid ja kooskõlastatud 
meetmeid, et selle nähtusega edukalt 
võidelda.

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
arvu ning tarbijaid tõsiselt kahjustada 
võivate kaupade hulga pidev kasv on 
tõeline oht mitte ainult ELi majandusele, 
vaid ka ELi tarbijate tervisele ja ohutusele. 
Seepärast on vaja Euroopa ja ülemaailmsel 
tasandil võtta tulemuslikke, vahetuid ja 
kooskõlastatud meetmeid, et selle 
nähtusega edukalt võidelda.

Or. lt

Muudatusettepanek 32
László Tőkés

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
arvu pidev kasv on tõeline oht mitte ainult 
ELi majandusele, vaid ka ELi tarbijate 
tervisele ja ohutusele. Seepärast on vaja 
Euroopa ja ülemaailmsel tasandil võtta 
tulemuslikke, vahetuid ja kooskõlastatud 
meetmeid, et selle nähtusega edukalt 
võidelda.

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
arvu pidev kasv on tõeline oht mitte ainult 
ELi majandusele, vaid ka ELi tarbijate 
tervisele ja ohutusele ning Euroopa 
kultuurilisele ja keelelisele 
mitmekesisusele ja pärandile ning nende 
jätkusuutlikule kaitsele ja edendamisele.
Seepärast on vaja Euroopa ja ülemaailmsel 
tasandil võtta tulemuslikke, vahetuid ja 
kooskõlastatud meetmeid, et selle 
nähtusega edukalt võidelda.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Maria Badia i Cutchet
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
arvu pidev kasv on tõeline oht mitte ainult
ELi majandusele, vaid ka ELi tarbijate 
tervisele ja ohutusele. Seepärast on vaja 
Euroopa ja ülemaailmsel tasandil võtta 
tulemuslikke, vahetuid ja kooskõlastatud 
meetmeid, et selle nähtusega edukalt 
võidelda.

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
arvu pidev kasv on oht ELi majandusele, 
tarbijate tervisele ja ohutusele ning 
kultuuri- ja loometegevust soodustava 
keskkonna püsimajäämisele, mis tagab 
autoritele õiglase tasu ja üldsusele õiglase 
juurdepääsu. Seepärast on vaja Euroopa ja 
ülemaailmsel tasandil võtta tulemuslikke, 
vahetuid ja kooskõlastatud meetmeid, et 
selle nähtusega edukalt võidelda.

Or. es

Muudatusettepanek 34
Paul Nuttall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seoses üldise 
intellektuaalomandiõiguste strateegiaga, 
mis nähti ette nõukogu 25. septembri 
2008. aasta resolutsiooniga Euroopa 
võltsimise ja piraatluse vastase võitluse 
üldise kava kohta, kutsus nõukogu 
komisjoni üles rajama Euroopa võltsimis-
ja piraatlusalast vaatluskeskust (edaspidi 
„vaatluskeskus”). Komisjon moodustas 
seepärast avaliku ja erasektori ekspertide 
võrgustiku ning kirjeldas selle ülesandeid 
teatises „Intellektuaalomandi õiguste 
jõustamise tõhustamine siseturul”.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Paul Nuttall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Teatises sätestati, et vaatluskeskus 
peaks muutuma kõikide 
intellektuaalomandi õiguste rikkumistega 
seotud teabe ja andmete kogumise, 
jälgimise ja teavitamise keskseks allikaks. 
Vaatluskeskust tuleks kasutada riikide 
ametiasutuste esindajate ja sidusrühmade 
jaoks platvormina, kus vahetada mõtteid 
ja teadmisi parimate tavade kohta, töötada 
välja ühiseid jõustamisstrateegiaid ning 
teha ettepanekuid poliitiliste otsuste 
tegijatele. Teatises täpsustati, et 
vaatluskeskus tegutseb komisjoni talituste 
ruumides ja seda juhivad komisjoni 
talitused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Teatises sätestati, et vaatluskeskus 
peaks muutuma kõikide 
intellektuaalomandi õiguste rikkumistega 
seotud teabe ja andmete kogumise, 
jälgimise ja teavitamise keskseks allikaks.
Vaatluskeskust tuleks kasutada riikide 
ametiasutuste esindajate ja sidusrühmade 
jaoks platvormina, kus vahetada mõtteid ja 
teadmisi parimate tavade kohta, töötada 
välja ühiseid jõustamisstrateegiaid ning
teha ettepanekuid poliitiliste otsuste 
tegijatele. Teatises täpsustati, et 

(6) Teatises sätestati, et vaatluskeskus 
peaks muutuma kõikide 
intellektuaalomandi õiguste rikkumistega 
seotud teabe ja andmete kogumise, 
jälgimise ja teavitamise keskseks allikaks.
Vaatluskeskust tuleks kasutada riikide 
ametiasutuste esindajate ja sidusrühmade 
jaoks platvormina, kus vahetada mõtteid ja 
teadmisi parimate tavade kohta, töötada 
välja ühiseid jõustamisstrateegiaid, 
hinnata täitemeetmete kulusid, 
analüüsida parimaid tavasid seoses 
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vaatluskeskus tegutseb komisjoni talituste 
ruumides ja seda juhivad komisjoni 
talitused.

seaduslike pakkumistega internetis ning
nende mõju piraatluse tasemele ning 
töötada välja tõenditel põhinevad 
meetmete soovitused poliitiliste otsuste 
tegijatele. Teatises täpsustati, et 
vaatluskeskus tegutseb komisjoni talituste 
ruumides ja seda juhivad komisjoni 
talitused.

Or. en

Muudatusettepanek 37
László Tőkés

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Teatises sätestati, et vaatluskeskus 
peaks muutuma kõikide 
intellektuaalomandi õiguste rikkumistega 
seotud teabe ja andmete kogumise, 
jälgimise ja teavitamise keskseks allikaks.
Vaatluskeskust tuleks kasutada riikide 
ametiasutuste esindajate ja sidusrühmade 
jaoks platvormina, kus vahetada mõtteid ja 
teadmisi parimate tavade kohta, töötada 
välja ühiseid jõustamisstrateegiaid ning 
teha ettepanekuid poliitiliste otsuste 
tegijatele. Teatises täpsustati, et 
vaatluskeskus tegutseb komisjoni talituste 
ruumides ja seda juhivad komisjoni 
talitused.

(6) Teatises sätestati, et vaatluskeskus 
peaks muutuma kõikide 
intellektuaalomandi õiguste rikkumistega 
seotud teabe ja andmete kogumise, 
jälgimise ja teavitamise keskseks allikaks.
Vaatluskeskust tuleks kasutada riikide 
ametiasutuste esindajate ja kõigi avaliku ja 
erasektori sidusrühmade jaoks 
platvormina, kus vahetada mõtteid ja 
teadmisi parimate tavade kohta, töötada 
välja ühiseid jõustamisstrateegiaid ning 
teha ettepanekuid poliitiliste otsuste 
tegijatele. Teatises täpsustati, et 
vaatluskeskus tegutseb komisjoni talituste 
ruumides ja seda juhivad komisjoni 
talitused.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Paul Nuttall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Nõukogu kutsus oma 1. märtsi 2010. 
aasta resolutsioonis intellektuaalomandi 
õiguste jõustamise kohta siseturul 
komisjoni, liikmesriike ja tööstussektori 
esindajaid üles esitama vaatluskeskusele 
kättesaadavad usaldusväärsed ja 
võrreldavad andmed võltsimise ja 
piraatluse kohta ning seoses 
vaatluskeskusega ühiselt välja töötama ja 
kokku leppima täiendava teabe kogumise 
kavades. Nõukogu kutsus vaatluskeskust 
üles ka avaldama igal aastal ulatuslikku 
aastaaruannet, mis hõlmaks võltsimise ja 
piraatluse ulatust, mahtu ja peamisi 
tunnuseid ning selle mõju siseturule. See 
aastaaruanne tuleks koostada teabe põhjal, 
mille esitavad liikmesriikide 
ametiasutused, komisjon ja erasektor
(andmekaitseõigusega kehtestatu piires) 
võltsimise ja piraatluse ulatuse, mahu ja 
peamiste tunnuste kohta ning selle mõju 
kohta siseturule.

(7) Nõukogu kutsus oma 1. märtsi 2010. 
aasta resolutsioonis intellektuaalomandi 
õiguste jõustamise kohta siseturul 
komisjoni, liikmesriike ja tööstussektori 
esindajaid üles esitama vaatluskeskusele 
kättesaadavad usaldusväärsed ja 
võrreldavad andmed võltsimise ja 
piraatluse kohta ning seoses 
vaatluskeskusega ühiselt välja töötama ja 
kokku leppima täiendava teabe kogumise 
kavades. Nõukogu kutsus vaatluskeskust 
üles ka avaldama igal aastal ulatuslikku 
aastaaruannet, mis hõlmaks võltsimise ja 
piraatluse ulatust, mahtu ja peamisi 
tunnuseid ning selle mõju siseturule. Seda 
aastaaruannet ei tuleks koostada teabe 
põhjal, mille esitavad liikmesriikide 
ametiasutused, komisjon ja erasektor
(andmekaitseõigusega kehtestatu piires) 
võltsimise ja piraatluse ulatuse, mahu ja 
peamiste tunnuste kohta ning selle mõju 
kohta siseturule, kuna sellega kaasneks 
tülikas, kulukas ja ebavajalik 
administratiivkoormus ning praeguste 
toimingute kattumine, näiteks kohalike 
ametiasutuste kaubandusstandardite 
büroodes.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Nõukogu kutsus oma 1. märtsi 2010. 
aasta resolutsioonis intellektuaalomandi 
õiguste jõustamise kohta siseturul 
komisjoni, liikmesriike ja tööstussektori 
esindajaid üles esitama vaatluskeskusele 

(7) Nõukogu kutsus oma 1. märtsi 2010. 
aasta resolutsioonis intellektuaalomandi 
õiguste jõustamise kohta siseturul 
komisjoni, liikmesriike ja tööstussektori 
esindajaid üles esitama vaatluskeskusele 
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kättesaadavad usaldusväärsed ja 
võrreldavad andmed võltsimise ja 
piraatluse kohta ning seoses 
vaatluskeskusega ühiselt välja töötama ja 
kokku leppima täiendava teabe kogumise 
kavades. Nõukogu kutsus vaatluskeskust 
üles ka avaldama igal aastal ulatuslikku 
aastaaruannet, mis hõlmaks võltsimise ja 
piraatluse ulatust, mahtu ja peamisi 
tunnuseid ning selle mõju siseturule. See 
aastaaruanne tuleks koostada teabe põhjal, 
mille esitavad liikmesriikide 
ametiasutused, komisjon ja erasektor
(andmekaitseõigusega kehtestatu piires)
võltsimise ja piraatluse ulatuse, mahu ja 
peamiste tunnuste kohta ning selle mõju 
kohta siseturule.

kättesaadavad usaldusväärsed ja 
võrreldavad andmed intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste kohta ning seoses 
vaatluskeskusega ühiselt välja töötama ja 
kokku leppima täiendava teabe kogumise 
kavades. Nõukogu kutsus vaatluskeskust 
üles ka avaldama igal aastal ulatuslikku 
aastaaruannet, mis hõlmaks
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste
ulatust, mahtu ja peamisi tunnuseid ning 
selle mõju siseturule. See aastaaruanne 
tuleks koostada teabe põhjal, mille esitavad 
liikmesriikide ametiasutused, komisjon ja 
erasektor (andmekaitseõigusega kehtestatu 
piires) intellektuaalomandi õiguste 
rikkumiste ulatuse, mahu ja peamiste 
tunnuste kohta ning selle mõju kohta 
siseturule.

Or. en

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguste rikkumised hõlmavad kõiki rikkumiste liike.

Muudatusettepanek 40
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Nõukogu kutsus oma 1. märtsi 2010. 
aasta resolutsioonis intellektuaalomandi 
õiguste jõustamise kohta siseturul 
komisjoni, liikmesriike ja tööstussektori 
esindajaid üles esitama vaatluskeskusele 
kättesaadavad usaldusväärsed ja 
võrreldavad andmed võltsimise ja 
piraatluse kohta ning seoses 
vaatluskeskusega ühiselt välja töötama ja 
kokku leppima täiendava teabe kogumise 
kavades. Nõukogu kutsus vaatluskeskust 
üles ka avaldama igal aastal ulatuslikku 
aastaaruannet, mis hõlmaks võltsimise ja 

(7) Nõukogu kutsus oma 1. märtsi 2010. 
aasta resolutsioonis intellektuaalomandi 
õiguste jõustamise kohta siseturul 
komisjoni, liikmesriike ja tööstussektori 
esindajaid üles esitama vaatluskeskusele 
kättesaadavad usaldusväärsed ja 
võrreldavad andmed võltsimise ja 
piraatluse kohta ning seoses 
vaatluskeskusega ühiselt välja töötama ja 
kokku leppima täiendava teabe kogumise 
kavades. Nõukogu kutsus vaatluskeskust 
üles ka avaldama igal aastal ulatuslikku 
aastaaruannet, mis hõlmaks võltsimise ja 
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piraatluse ulatust, mahtu ja peamisi 
tunnuseid ning selle mõju siseturule. See 
aastaaruanne tuleks koostada teabe põhjal, 
mille esitavad liikmesriikide 
ametiasutused, komisjon ja erasektor
(andmekaitseõigusega kehtestatu piires) 
võltsimise ja piraatluse ulatuse, mahu ja 
peamiste tunnuste kohta ning selle mõju 
kohta siseturule.

piraatluse ulatust, mahtu ja peamisi 
tunnuseid ning selle mõju siseturule. See 
aastaaruanne tuleks koostada eelkõige
teabe põhjal, mis on saadud 
vaatluskeskuse põhjalike, sõltumatute, 
mitut valdkonda hõlmavate ja 
usaldusväärsete uuringute tulemusel,
mille vaatluskeskus avaldab läbipaistvalt, 
ning lisaks teabe põhjal, mille esitavad 
liikmesriikide ametiasutused, komisjon ja 
erasektor ja kodanikuühiskonna 
sidusrühmad (andmekaitseõigusega 
kehtestatu piires) võltsimise ja piraatluse 
ulatuse, mahu ja peamiste tunnuste kohta 
ning selle mõju kohta siseturule.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Silmas pidades vaatluskeskusele antud 
ülesannete ulatust, on vaja lahendust, et 
tagada vaatluskeskuse ülesannete 
täitmiseks piisav ja jätkusuutlik 
infrastruktuur.

(11) Silmas pidades vaatluskeskusele antud 
ülesannete ulatust, on vaja lahendust, et 
tagada vaatluskeskuse ülesannete 
täitmiseks piisav ja jätkusuutlik 
infrastruktuur, tekitamata seejuures 
täiendavaid kulusid.

Or. pl

Muudatusettepanek 42
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Silmas pidades vaatluskeskusele antud (11) Silmas pidades vaatluskeskusele antud 
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ülesannete ulatust, on vaja lahendust, et 
tagada vaatluskeskuse ülesannete 
täitmiseks piisav ja jätkusuutlik 
infrastruktuur.

ülesannete ulatust, on vaja lahendust, et 
tagada vaatluskeskuse ülesannete 
täitmiseks piisav ja jätkusuutlik 
infrastruktuur ning selleks vajalikud 
vahendid. Kasutatavad vahendid peavad 
olema vastavuses vaatluskeskuse keeruka 
pädevusvaldkonnaga, mis hõlmab väga 
erinevaid ja eriti tundlikke valdkondi, mis 
omakorda mõjutavad kodanike õigusi.

Or. es

Muudatusettepanek 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kõnealused ülesanded peaksid olema 
seotud kõigi intellektuaalomandi õigustega, 
mis on hõlmatud ELi õiguse või asjaomase 
liikmesriigi siseriikliku õigusega selles 
valdkonnas, sest sageli on rikkumised 
seotud intellektuaalomandi õiguste 
kogumiga. Lisaks on vaja andmeid ja 
parimate tavade vahetamist kõikide 
intellektuaalomandi õiguste kohta, et saada 
terviklik ülevaade olukorrast ning töötada 
välja ulatuslikud strateegiad 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
vähendamiseks. Nende ülesannete puhul 
peaks Siseturu Ühtlustamise Ameti volitusi 
laiendama, et need hõlmaks ka patentide,
autoriõiguse ja seotud õiguste ning 
geograafiliste tähiste kaitsmist.

(14) Kõnealused ülesanded peaksid olema 
seotud kõigi intellektuaalomandi õigustega, 
mis on hõlmatud ELi õiguse või asjaomase 
liikmesriigi siseriikliku õigusega selles 
valdkonnas, sest sageli on rikkumised 
seotud intellektuaalomandi õiguste 
kogumiga. Lisaks on vaja teabevahetust
kõikide intellektuaalomandi õiguste kohta, 
et saada terviklik ülevaade olukorrast 
liikmesriikides. Nende ülesannete puhul 
peaks Siseturu Ühtlustamise Ameti volitusi 
laiendama, et need hõlmaks ka patentide, 
autoriõiguse ja seotud õiguste ning 
geograafiliste tähiste kaitsmist.

Or. de

Muudatusettepanek 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Vaatluskeskusest, mille kutsub kokku 
Siseturu Ühtlustamise Amet, peaks saama 
intellektuaalomandi õiguste rikkumistega 
seotud teabe ja andmete tippkeskus, mis 
saab kasu Siseturu Ühtlustamise Ameti 
eriteadmistest, kogemusest ja vahenditest.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 45
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Vaatluskeskusest, mille kutsub kokku 
Siseturu Ühtlustamise Amet, peaks saama 
intellektuaalomandi õiguste rikkumistega 
seotud teabe ja andmete tippkeskus, mis 
saab kasu Siseturu Ühtlustamise Ameti 
eriteadmistest, kogemusest ja vahenditest.

(16) Vaatluskeskusest, mille kutsub kokku 
Siseturu Ühtlustamise Amet, peaks saama 
intellektuaalomandi õiguste rikkumistega 
seotud teabe ja andmete tippkeskus, mis 
saab kasu Siseturu Ühtlustamise Ameti ja 
liikmesriikide teadusinstituutide 
eriteadmistest, kogemusest ja vahenditest.

Or. pl

Muudatusettepanek 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
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usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste 
rikkumise kohta, parimate tavade ja 
strateegiate väljatöötamise 
intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks
ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi võltsimise 
ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse kohta ning tõstes üldsuse 
teadlikkust intellektuaalomandi õiguste 
rikkumise mõju kohta. Lisaks peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet parandama 
arusaamist intellektuaalomandi õiguste 
väärtusest, suurendama 
intellektuaalomandi õiguste jõustamises 
osalevate isikute eriteadmisi asjakohaste 
koolitusmeetmete abil ning suurendama 
teadmisi võltsimise ja loata kopeerimise 
ennetamise meetodite kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 47
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Sellega seoses tuleks pöörata 
vajalikku tähelepanu mõjule, mida 
digitaliseerimine ja uued tehnoloogiad 
avaldavad intellektuaalomandi õiguste 
kaitsele ja uute loomevormide levikule, 
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jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi võltsimise 
ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

mis vajavad samuti õiglast ja 
tasakaalustatud kaitset.

Or. es

Muudatusettepanek 48
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi võltsimise
ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste ennetamise meetodite 
kohta ning parandama koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Or. en

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguste rikkumised hõlmavad kõiki rikkumiste liike.
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Muudatusettepanek 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi võltsimise
ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise,
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks hindama intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste mõju loovusele ja 
innovatsioonile liidus, suurendama 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
hindamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi piraatluse
ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
koostöös kõigi osalistega ja eeskätt 
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riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi võltsimise 
ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

kodanikuühiskonna esindajatega
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused, tagades asjakohase 
objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju ja intellektuaalomandi õiguste 
rikkumiste suhtes kohaldatud meetmete 
tagajärgede kohta majanduse, 
teadusuuringute ja tervise valdkonnas, 
sealhulgas ka arenguriikides. Lisaks 
peaks Siseturu Ühtlustamise Amet täitma 
lisaülesandeid, näiteks parandama 
arusaamist intellektuaalomandi õiguste 
väärtusest, suurendama 
intellektuaalomandi õiguste jõustamises 
osalevate isikute eriteadmisi asjakohaste 
koolitusmeetmete abil, suurendama 
teadmisi võltsimise ennetamise meetodite 
kohta ning parandama koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
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väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi võltsimise 
ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide ja
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi võltsimise 
ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja antud 
valdkonnale spetsialiseerunud 
vabaühendustega.

Or. pl

Muudatusettepanek 52
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi võltsimise 

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi võltsimise 
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ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.
Lisaks peaks vaatluskeskus analüüsima 
tõhusa konkurentsi võimalusi loata 
internetis avaldatud sisuga ja konkurentsi 
mõju loata sisu määrale.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
täitma ka lisaülesandeid, näiteks 
parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi võltsimise 
ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide 
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Or. es

Muudatusettepanek 54
Paul Nuttall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
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majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 
esindajad. Tagada tuleks ka tarbijate ning
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus.

majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 
esindajad. Tarbijad ning väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad tuleks 
nendest protsessidest välja jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 
esindajad. Tagada tuleks ka tarbijate ning
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus.

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest, sotsiaal- ja 
kultuurisektoritest, mida võivad kõige 
enam mõjutada intellektuaalomandi 
õiguste rikkumised, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 
esindajad. Tagada tuleks ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus.
Kodanikuühiskonna esindajate puhul 
peaks Siseturu Ühtlustamise amet 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 11 tagama vaatluskeskuse 
moodustamise käigus, et selles oleksid 
esindatud tarbijate ja kasutajate kaitse 
organid, andmekaitse organisatsioonid ja 
ühendused, sotsiaalpartnerid ja kultuuri 
valdkonnas tegutsejad, sealhulgas 
vabatahtlik sektor.

Or. fr
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Muudatusettepanek 56
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist
majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate
esindajad. Tagada tuleks ka tarbijate ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus.

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist
majandus- ja kultuuriharudest, mis on 
kõige enam mõjutatud intellektuaalomandi 
õiguste rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike, internetivahendajate ning 
kultuuri- ja loomesektorite sidusrühmade
esindajad. Tagada tuleks ka tarbijate ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 
esindajad. Tagada tuleks ka tarbijate ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus.

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
sektoritest, mis on kõige enam mõjutatud 
intellektuaalomandi õiguste rikkumisest ja 
kõige kogenenumad sellevastases 
võitluses, eelkõige õiguste omanike ja 
internetiteenuse pakkujate esindajad. 
Sellega seoses tuleks erilist tähelepanu 
pöörata sektoritele, mille eripäraks on 
luua suures osas mittemateriaalseid 
väärtusi, näiteks kultuuri- ja loomesektor.
Tagada tuleks ka tarbijate ning väikeste ja 
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keskmise suurusega ettevõtjate ning 
kultuuriteenuste ja -platvormide loojate ja 
kasutajate nõuetekohane esindatus

Or. es

Muudatusettepanek 58
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 
esindajad. Tagada tuleks ka tarbijate ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus.

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 
esindajad. Tagada tuleks ka tarbijate ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus ning 
tööstusharud, riigiasutused ja tarbijad 
peaksid tegema võltsimise ja piraatluse 
vastu tihedamat koostööd.

Or. lt

Muudatusettepanek 59
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sisu Sisu, reguleerimisala ja eesmärgid

Or. en
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Selgitus

Artikkel hõlmab laiemat küsimuste ringi kui lihtsalt sisu.

Muudatusettepanek 60
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega antakse Siseturu 
Ühtlustamise Ametile teatavad ülesanded, 
mis on seotud intellektuaalomandiõiguste 
kaitsmisega. Nende ülesannete täitmisel 
kutsub Siseturu Ühtlustamise Amet 
korrapäraselt kokku eksperte, ametiasutusi 
ja sidusrühmasid, kes kogunevad nimetuse 
all „Euroopa võltsimis- ja piraatlusalane 
vaatluskeskus” (edaspidi „vaatluskeskus”).

Käesoleva määrusega antakse Siseturu 
Ühtlustamise Ametile teatavad ülesanded, 
mis on seotud intellektuaalomandiõiguste 
kaitsmisega, et hõlbustada ja toetada 
riiklike ametiasutuste, erasektori ja 
Euroopa Komisjoni tegevust. Nende 
ülesannete täitmisel kutsub Siseturu 
Ühtlustamise Amet korrapäraselt kokku 
eksperte, ametiasutusi ja sidusrühmasid, 
kes kogunevad nimetuse all „Euroopa 
võltsimis- ja piraatlusalane vaatluskeskus”
(edaspidi „vaatluskeskus”).

Or. en

Selgitus

Riiklikud ametiasutused, erasektor ja komisjon vajavad ameti toetust intellektuaalomandi 
õiguste nõuetekohaseks kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 61
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ameti tegevuse peamine eesmärk 
intellektuaalomandi õiguste kaitse 
valdkonnas on riiklike ametiasutuste, 
erasektori ja muude asjaosaliste 
jõupingutuste toetamine ja hõlbustamine 
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liidus intellektuaalomandi õiguste kaitse 
parandamiseks, eelkõige seoses 
kaubamärgivõltsingutega ja autoriõiguste 
rikkumisega, nimelt vaatluskeskuse 
toetamise kaudu. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek hõlmab artikli pealkirjas tehtud muudatusi.

Muudatusettepanek 62
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) parandada arusaamist Euroopa Liidu 
õiguse või liikmesriikide siseriikliku 
õiguse alusel kaitstud intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste ulatuse ja mõju kohta, 
sealhulgas tööstusomandiõigused, 
autoriõigused ja autoriõigusega seotud 
õigused;

a) parandada arusaamist Euroopa Liidu 
õiguse või liikmesriikide siseriikliku 
õiguse alusel kaitstud intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste ulatuse, arvu, 
maksumuse ja mõju kohta, sealhulgas 
tööstusomandiõigused, autoriõigused ja 
autoriõigusega seotud õigused;

Or. fi

Muudatusettepanek 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) parandada arusaamist Euroopa Liidu 
õiguse või liikmesriikide siseriikliku 
õiguse alusel kaitstud intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste ulatuse ja mõju kohta, 
sealhulgas tööstusomandiõigused, 
autoriõigused ja autoriõigusega seotud 

a) parandada arusaamist Euroopa Liidu 
õiguse või liikmesriikide siseriikliku 
õiguse alusel kaitstud intellektuaalomandi 
õiguste rikkumiste ja nende vastu 
võitlemise meetmete kohaldamise ulatuse 
ja mõju kohta, sealhulgas 
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õigused; tööstusomandiõigused, autoriõigused ja 
autoriõigusega seotud õigused;

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) parandada arusaamist 
intellektuaalomandi väärtusest;

b) parandada arusaamist 
intellektuaalomandi väärtusest ja 
keerukusest uuel digitaalajastul;

Or. es

Muudatusettepanek 65
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) parandada arusaamist 
intellektuaalomandi väärtusest;

b) parandada arusaamist 
intellektuaalomandi väärtusest ja 
eesmärgist;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) parandada arusaamist b) parandada arusaamist 
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intellektuaalomandi väärtusest; intellektuaalomandi väärtusest ja teadmisi 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust loovusele ja innovatsioonile liidus;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) suurendada teadmisi autoriõiguste 
rikkumise mõjust majandusele, 
maksutuludele ja tööturule;

Or. de

Muudatusettepanek 68
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) parandada vabatahtlike ja 
anonüümsete küsitluste abil teadmisi 
tarbijakäitumisest internetis seoses 
seaduslikult omandatud, autoriõigusega 
kaitstud teoste mittekaubandusliku 
kasutamise ja levitamisega;

Or. de

Selgitus

Vabatahtlike anonüümsete küsitluste abil on võimalik tarbijakäitumist uurida, ilma et oleks 
vaja kasutada andmekaitse seisukohast problemaatilisi jälgimis- ja jälitamissüsteeme.
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Muudatusettepanek 69
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tõsta kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust;

d) tõsta kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust ning piraatluse ja erakasutuse 
erinevusest;

Or. ro

Muudatusettepanek 70
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tõsta kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust;

d) tõsta kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust ja tagada tasakaalustatult 
üldsusele õigus juurdepääsuks kultuurile;

Or. es

Muudatusettepanek 71
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tõsta kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust;

d) tõsta kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust, edendades teabekampaaniaid 
kõigis liikmesriikides;
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Or. it

Muudatusettepanek 72
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) parandada intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi;

e) parandada intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi ja 
nende suutlikkust täita digitaalajastul 
lisanduvaid uusi ülesandeid;

Or. es

Muudatusettepanek 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite 
(sealhulgas jälgimis- ja 
jälitamissüsteemid) kohta, millega võiks 
ennetada võltsimist ja piraatlust ning selle 
vastu võidelda;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 74
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite f) parandada teadmisi tehniliste vahendite
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(sealhulgas jälgimis- ja jälitamissüsteemid) 
kohta, millega võiks ennetada võltsimist ja 
piraatlust ning selle vastu võidelda;

(sealhulgas jälgimis- ja jälitamissüsteemid) 
kohta, millega võiks ennetada
intellektuaalomandi õiguste rikkumisi
ning nende vastu võidelda;

Or. en

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguste rikkumised hõlmavad kõiki rikkumiste liike.

Muudatusettepanek 75
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite
(sealhulgas jälgimis- ja 
jälitamissüsteemid) kohta, millega võiks 
ennetada võltsimist ja piraatlust ning selle 
vastu võidelda;

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite
(sealhulgas võltsimise ja piraatluse mõju 
põhiõigustele) kohta, millega võiks 
ennetada võltsimist ja piraatlust ning selle 
vastu võidelda;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite 
(sealhulgas jälgimis- ja 
jälitamissüsteemid) kohta, millega võiks 
ennetada võltsimist ja piraatlust ning selle 
vastu võidelda;

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite 
kohta, millega võiks ennetada võltsimist ja 
piraatlust ning selle vastu võidelda;

Or. de
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Muudatusettepanek 77
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite 
(sealhulgas jälgimis- ja jälitamissüsteemid) 
kohta, millega võiks ennetada võltsimist ja 
piraatlust ning selle vastu võidelda;

f) parandada ja edendada teadmisi 
tehniliste vahendite (sealhulgas jälgimis- ja 
jälitamissüsteemid) kohta, millega võiks 
ennetada võltsimist ja piraatlust ning selle 
vastu võidelda, ja neid vahendeid edasi 
arendada;

Or. fi

Muudatusettepanek 78
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) parandada teadmisi olemasolevate 
toimivate ja seaduslike ärimudelite kohta 
autoriõigusega kaitstud teoste 
kaubanduslikuks või 
mittekaubanduslikuks kättesaadavaks 
tegemiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 79
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) teha kindlaks ja edendada 
liikmesriikides kasutatavaid parimaid 
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strateegiad ning intellektuaalomandi 
õiguse kohaldamise tehnikaid, mida 
kasutavad nii avalik kui ka erasektor.

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) jälgida seaduslike veebipakkumiste 
mõju ebaseadusliku sisu kasutamisele ja 
sellest teavitada;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h b) hinnata tõhusa digitaalse siseturu 
saavutamise teel seisvaid takistusi ja 
soovitada tõhusaid poliitikameetmeid 
nende ületamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vaatluskeskuse kokkukutsumine 
korrapäraste ajavahemike järel vastavalt 
artiklile 4;

a) vaatluskeskuse kokkukutsumine 
korrapäraste ajavahemike järel ja vähemalt 
kord aastas vastavalt artiklile 4 ning 
selliste koosolekute toimumise ja 
tulemuste kohta nõuetekohase teabe 
esitamine avalike 
konsultatsiooniplatvormide kaudu;

Or. es

Muudatusettepanek 83
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) metoodika kehtestamine 
intellektuaalomandi õiguste rikkumisega 
seotud sõltumatute, objektiivsete, 
võrreldavate ja usaldusväärsete andmete 
kogumiseks, analüüsimiseks ja 
esitamiseks;

b) läbipaistva metoodika kehtestamine 
intellektuaalomandi õiguste rikkumisega 
seotud sõltumatute, objektiivsete, 
võrreldavate ja usaldusväärsete andmete 
kogumiseks, analüüsimiseks ja 
esitamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) metoodika kehtestamine 
intellektuaalomandi õiguste rikkumisega 
seotud sõltumatute, objektiivsete, 
võrreldavate ja usaldusväärsete andmete 
kogumiseks, analüüsimiseks ja 
esitamiseks;

b) metoodika kehtestamine 
intellektuaalomandi õiguste rikkumisega 
seotud sõltumatute, objektiivsete, 
võrreldavate, selgete ja usaldusväärsete 
andmete kogumiseks, analüüsimiseks ja 
esitamiseks;
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Or. fi

Muudatusettepanek 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) asjakohaste objektiivsete, võrreldavate 
ja usaldusväärsete andmete kogumine 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
kohta, nende analüüsimine ja levitamine;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 86
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) asjakohaste objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumine 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
kohta, nende analüüsimine ja levitamine;

c) asjakohaste sõltumatute, objektiivsete, 
võrreldavate ja usaldusväärsete andmete 
korrapärane kogumine 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
kohta, nende analüüsimine ja levitamine;

Or. fi

Muudatusettepanek 87
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) selliste asjakohaste objektiivsete, d) selliste asjakohaste objektiivsete, 
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võrreldavate ja usaldusväärsete andmete 
kogumine, analüüsimine ja levitamine, mis 
on seotud intellektuaalomandi 
majandusliku väärtusega ja selle panusega 
majanduskasvu, heaolusse, innovatsiooni, 
loomingulisusse, kultuurilisse 
mitmekesisusse, kvaliteetsete töökohtade 
loomisesse ning kvaliteetsete toodete ja 
teenuste väljatöötamisse Euroopa Liidus;

võrreldavate ja usaldusväärsete andmete 
kogumine, analüüsimine ja levitamine, mis 
on seotud intellektuaalomandi väärtusega 
ja selle panusega majanduskasvu, 
heaolusse, innovatsiooni, loomingulisusse, 
kultuurilisse mitmekesisusse, kvaliteetsete 
töökohtade loomisesse ning kvaliteetsete 
toodete ja teenuste väljatöötamisse 
Euroopa Liidus;

Or. es

Muudatusettepanek 88
László Tőkés

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) selliste asjakohaste objektiivsete, 
võrreldavate ja usaldusväärsete andmete 
kogumine, analüüsimine ja levitamine, mis 
on seotud intellektuaalomandi 
majandusliku väärtusega ja selle panusega 
majanduskasvu, heaolusse, innovatsiooni, 
loomingulisusse, kultuurilisse 
mitmekesisusse, kvaliteetsete töökohtade 
loomisesse ning kvaliteetsete toodete ja 
teenuste väljatöötamisse Euroopa Liidus;

d) selliste asjakohaste objektiivsete, 
võrreldavate ja usaldusväärsete andmete 
kogumine, analüüsimine ja levitamine, mis 
on seotud intellektuaalomandi 
majandusliku väärtusega ja selle panusega 
majanduskasvu, heaolusse, innovatsiooni, 
loomingulisusse, kultuurilisse ja keelelisse
mitmekesisusse, kvaliteetsete töökohtade 
loomisesse ning kvaliteetsete toodete ja 
teenuste väljatöötamisse Euroopa Liidus;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) korrapäraste hindamiste ja eriaruannete 
koostamine majandusharu, geograafilise 
piirkonna ja rikutud 

e) korrapäraste hindamiste ja eriaruannete 
koostamine majandusharu, geograafilise 
piirkonna ja rikutud 
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intellektuaalomandiõiguste liigi alusel, 
milles hinnatakse muu hulgas 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõju ühiskonnale, majandusele, tervisele, 
keskkonnale, ohutusele ja turvalisusele 
ning selliste rikkumiste seoseid 
organiseeritud kuritegevuse ja 
terrorismiga;

intellektuaalomandiõiguste liigi alusel, 
milles hinnatakse muu hulgas 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõju ühiskonnale, majandusele, tervisele, 
keskkonnale, ohutusele ja turvalisusele 
ning selliste rikkumiste seoseid 
organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga 
ning milles võetakse kõnealuste õiguste 
haldamise uute viiside kujundamisel 
arvesse uuest info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiast 
tulenevaid ülesandeid;

Or. es

Muudatusettepanek 90
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) korrapäraste hindamiste ja eriaruannete 
koostamine majandusharu, geograafilise 
piirkonna ja rikutud 
intellektuaalomandiõiguste liigi alusel, 
milles hinnatakse muu hulgas 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõju ühiskonnale, majandusele, tervisele, 
keskkonnale, ohutusele ja turvalisusele 
ning selliste rikkumiste seoseid 
organiseeritud kuritegevuse ja 
terrorismiga;

e) korrapäraste hindamiste ja eriaruannete 
koostamine majandusharu, geograafilise 
piirkonna ja rikutud 
intellektuaalomandiõiguste liigi alusel, 
milles hinnatakse muu hulgas 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõju ühiskonnale, majandusele, tervisele, 
keskkonnale, ohutusele ja turvalisusele 
ning selliste rikkumiste seoseid 
organiseeritud kuritegevusega;

Or. de

Muudatusettepanek 91
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f



PE472.123v01-00 42/57 AM\876756ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) parimate tavadega seotud teabe 
kogumine, analüüsimine ja levitamine 
vaatluskeskusena kogunevate esindajate 
vahel ning selliste tavade põhjal 
strateegiate väljatöötamine;

f) parimate tavadega seotud teabe 
kogumine, analüüsimine ja levitamine 
vaatluskeskusena kogunevate esindajate ja 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel 
ning selliste tavade põhjal strateegiate 
väljatöötamine ja levitamine;

Or. hu

Muudatusettepanek 92
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) aruannete ja väljaannete koostamine, et 
tõsta Euroopa Liidu kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust, ning konverentside, 
internetipõhiste ja väljaspool internetti 
toimuvate kampaaniate, ürituste ja 
kohtumiste korraldamine Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil;

g) aruannete ja väljaannete koostamine, et 
tõsta Euroopa Liidu kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust seoses nii ühenduse kaubamärkide 
kui ka riiklike kaubamärkidega, ning 
konverentside, internetipõhiste ja 
väljaspool internetti toimuvate 
kampaaniate, ürituste ja kohtumiste 
korraldamine Euroopa ja rahvusvahelisel 
tasandil;

Or. ro

Muudatusettepanek 93
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) aruannete ja väljaannete koostamine, et 
tõsta Euroopa Liidu kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 

g) aruannete ja väljaannete koostamine, et 
tõsta Euroopa Liidu kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
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mõjust, ning konverentside, 
internetipõhiste ja väljaspool internetti 
toimuvate kampaaniate, ürituste ja 
kohtumiste korraldamine Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil;

mõjust, ning selliste konverentside, 
internetipõhiste ja väljaspool internetti 
toimuvate kampaaniate, ürituste ja 
kohtumiste korraldamine Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil, kus käsitletakse 
uusi, tasakaalustatud ja paindlikke 
ettepanekuid intellektuaalomandi õiguste 
kaitseks, eeskätt tundlikes valdkondades, 
nagu kultuuri- ja loomesektor, ning 
kaitstes samas kodanike 
juurdepääsuõigust kooskõlas kehtivate 
õigusaktidega;

Or. es

Muudatusettepanek 94
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) internetipõhiste ja muude koolituste 
väljatöötamine ja korraldamine 
riigiametnikele, kes osalevad 
intellektuaalomandi õiguste kaitsmises;

h) internetipõhiste ja muude koolituste 
väljatöötamine ja korraldamine 
ametiasutustele, kes osalevad 
intellektuaalomandi õiguste kaitsmises;

Or. es

Muudatusettepanek 95
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) professionaalsete tehniliste vahendite ja 
võrdlustehnikate uurimine, hindamine ja 
edendamine, sealhulgas jälgimis- ja 
jälitamissüsteemid, mis aitavad eristada 
ehtsaid tooteid võltsitud toodetest;

j) teabe kogumine, professionaalsete 
tehniliste vahendite ja võrdlustehnikate 
uurimine, hindamine ja edendamine, 
sealhulgas jälgimis- ja jälitamissüsteemid, 
mis aitavad eristada ehtsaid tooteid 
võltsitud toodetest;
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Or. es

Muudatusettepanek 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) koostöö tegemine riikide 
ametiasutustega elektroonilise võrgu 
väljatöötamiseks, et vahetada interneti teel 
teavet seoses intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmisega, sealhulgas reaalajas teateid 
ja teavet intellektuaalomandi õiguste 
rikkumiste kohta liikmesriikide 
haldusorganite, organite ja 
organisatsioonide vahel, kes tegelevad 
intellektuaalomandi õiguste kaitsega;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 97
László Tőkés

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) koostöö tegemine riikide 
ametiasutustega elektroonilise võrgu 
väljatöötamiseks, et vahetada interneti teel 
teavet seoses intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmisega, sealhulgas reaalajas teateid ja 
teavet intellektuaalomandi õiguste 
rikkumiste kohta liikmesriikide 
haldusorganite, organite ja 
organisatsioonide vahel, kes tegelevad 
intellektuaalomandi õiguste kaitsega;

k) koostöö tegemine riikide 
ametiasutustega intellektuaalomandi 
õiguste kaitsmisega seotud olemasolevate 
riiklike andmebaaside ühtlustamiseks ja 
elektroonilise võrgu väljatöötamiseks 
selles valdkonnas, et vahetada teavet,
sealhulgas reaalajas teateid ja teavet 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
kohta liikmesriikide haldusorganite, 
organite ja organisatsioonide vahel, kes 
tegelevad intellektuaalomandi õiguste 
kaitsega;
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Or. en

Muudatusettepanek 98
Jean-Marie Cavada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) tihendada liikmesriikides piraatluse 
ja võltsimise vastu võitlemisega tegelevate 
pädevate ametiasutuste halduskoostööd 
kõigil tasanditel;

Or. fr

Muudatusettepanek 99
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) üldsusele kättesaadava 
veebiplatvormi väljatöötamine, mille 
kaudu jagatakse teavet, parimate tavade 
näiteid, tasuta allalaaditavaid teadlikkuse 
tõstmise vahendeid ja suutlikkuse 
suurendamise algatusi seoses arvukate 
seadusandlike ja muude kui 
seadusandlike vahenditega, millega 
võidelda intellektuaalomandi õiguste 
rikkumiste vastu;

Or. es

Muudatusettepanek 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) strateegiate väljatöötamine koostöös 
liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse 
keskametitega, sealhulgas Beneluxi 
intellektuaalomandibürooga, ning 
intellektuaalomandi õiguste kaitsmisega 
seotud meetodite, oskuste ja vahendite 
arendamine, sealhulgas 
koolitusprogrammid ja teadlikkuse 
tõstmise kampaaniad;

l) intellektuaalomandi õiguste kaitsmisega 
seotud strateegiate arendamine, 
sealhulgas koolitusprogrammid ja 
teadlikkuse tõstmise kampaaniad,
koostöös liikmesriikide tööstusomandi 
õiguskaitse keskametitega, sealhulgas 
Beneluxi intellektuaalomandibürooga;

Or. de

Muudatusettepanek 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) programmide väljatöötamine 
kolmandatele riikidele antava tehnilise 
abi kohta ning konkreetsete 
koolitusprogrammide ja ürituste 
väljatöötamine ja korraldamine 
kolmandate riikide ametnikele, kes 
osalevad intellektuaalomandi õiguste 
kaitses;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 102
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt m
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) programmide väljatöötamine 
kolmandatele riikidele antava tehnilise abi 
kohta ning konkreetsete 
koolitusprogrammide ja ürituste 
väljatöötamine ja korraldamine kolmandate 
riikide ametnikele, kes osalevad 
intellektuaalomandi õiguste kaitses;

m) programmide väljatöötamine 
kolmandatele riikidele antava tehnilise abi 
kohta ning konkreetsete 
koolitusprogrammide ja ürituste 
väljatöötamine ja korraldamine kolmandate 
riikide pädevatele ametiasutustele, kes 
osalevad intellektuaalomandi õiguste 
kaitses;

Or. es

Muudatusettepanek 103
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) programmide väljatöötamine 
kolmandatele riikidele antava tehnilise abi
kohta ning konkreetsete 
koolitusprogrammide ja ürituste 
väljatöötamine ja korraldamine kolmandate 
riikide ametnikele, kes osalevad 
intellektuaalomandi õiguste kaitses;

m) programmide väljatöötamine 
kolmandatele riikidele antava tehnilise ja 
ekspertabi kohta ning heade tavade 
propageerimine ja levitamine, 
konkreetsete koolitusprogrammide ja 
ürituste väljatöötamine ja korraldamine 
kolmandate riikide ametnikele, kes 
osalevad intellektuaalomandi õiguste 
kaitses;

Or. hu

Muudatusettepanek 104
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) programmide väljatöötamine 
kolmandatele riikidele antava tehnilise abi 

m) programmide väljatöötamine 
kolmandatele riikidele antava tehnilise abi 
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kohta ning konkreetsete 
koolitusprogrammide ja ürituste 
väljatöötamine ja korraldamine kolmandate 
riikide ametnikele, kes osalevad 
intellektuaalomandi õiguste kaitses;

kohta ning konkreetsete 
koolitusprogrammide ja ürituste 
väljatöötamine ja korraldamine kolmandate 
riikide ametnikele, kes osalevad 
intellektuaalomandi õiguste kaitses;
nendega koostöö tegemine uute 
võltsimismeetodite tuvastamiseks ja 
selliste tegevuste vastu võitlemise viiside 
kindlaksmääramiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) muu sarnane tegevus, mis on vajalik 
selleks, et Siseturu Ühtlustamise Amet 
saaks täita lõikes 1 sätestatud ülesandeid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Siseturu Ühtlustamise Amet kutsub 
artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekutele riiklike haldusorganite, 
intellektuaalomandi õiguste kaitsega 
tegelevate asutuste ja organisatsioonide 
ning erasektori esindajad.

1. Siseturu Ühtlustamise Amet kutsub 
artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekutele riiklike haldusorganite, 
intellektuaalomandi õiguste kaitsega 
tegelevate asutuste, valitsusväliste
organisatsioonide ning erasektori 
esindajad.

Or. de
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Muudatusettepanek 107
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Siseturu Ühtlustamise Amet kutsub 
artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekutele riiklike haldusorganite, 
intellektuaalomandi õiguste kaitsega 
tegelevate asutuste ja organisatsioonide 
ning erasektori esindajad.

1. Siseturu Ühtlustamise Amet kutsub 
artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekutele liikmesriikide
haldusorganite, intellektuaalomandi õiguste 
kaitsega tegelevate asutuste ja 
organisatsioonide ning erasektori 
esindajad.

Or. hu

Muudatusettepanek 108
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Siseturu Ühtlustamise Amet kutsub 
artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekutele riiklike haldusorganite, 
intellektuaalomandi õiguste kaitsega 
tegelevate asutuste ja organisatsioonide 
ning erasektori esindajad.

1. Siseturu Ühtlustamise Amet kutsub 
artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekutele riiklike haldusorganite,
akadeemiliste ringkondade,
intellektuaalomandi õiguste kaitsega 
tegelevate asutuste ja organisatsioonide 
ning erasektori esindajad.

Or. ro

Muudatusettepanek 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaatluskeskuse egiidi all toimuvatel 
kohtumistel erasektorit esindavate isikute
hulka kuulub ulatuslik ja esinduslik valim 
Euroopa Liidu ja siseriiklikke asutusi, kes 
esindavad eri majandusharusid, mis on 
enim mõjutatud ja kõige kogenenumad 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
vastases võitluses.

Vaatluskeskuse egiidi all toimuvatel 
kohtumistel valitsusväliseid 
organisatsioone ja erasektorit esindavate 
isikute valim on ulatuslik ja esinduslik.

Or. de

Muudatusettepanek 110
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaatluskeskuse egiidi all toimuvatel 
kohtumistel erasektorit esindavate isikute 
hulka kuulub ulatuslik ja esinduslik valim 
Euroopa Liidu ja siseriiklikke asutusi, kes 
esindavad eri majandusharusid, mis on 
enim mõjutatud ja kõige kogenenumad 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
vastases võitluses.

Vaatluskeskuse egiidi all toimuvatel 
kohtumistel erasektorit esindavate isikute 
hulka kuulub ulatuslik ja esinduslik valim 
Euroopa Liidu ja siseriiklikke asutusi, kes 
esindavad eri sektoreid, mis on enim 
mõjutatud ja kõige kogenenumad 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
vastases võitluses.

Or. es

Muudatusettepanek 111
Paul Nuttall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijaorganisatsioonid ning väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad on 
asjakohaselt esindatud.

Tarbijaorganisatsioonid ning väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad jäetakse 
nendest protsessidest välja.
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Or. en

Muudatusettepanek 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijaorganisatsioonid ning väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad on 
asjakohaselt esindatud.

Tarbijaorganisatsioonid ning väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad peavad 
olema asjakohaselt esindatud.

Or. de

Muudatusettepanek 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijaorganisatsioonid ning väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad on 
asjakohaselt esindatud.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 
tarbijate ja kasutajate kaitse 
organisatsioonid, andmekaitse 
organisatsioonid ja ühendused, 
sotsiaalpartnerid ning kultuuri 
valdkonnas tegutsejad, sealhulgas 
vabatahtlik sektor, on asjakohaselt 
esindatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijaorganisatsioonid ning väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad on 
asjakohaselt esindatud.

Tarbijaorganisatsioonid, 
internetivahendajad, kultuuri- ja 
loomesektorite sidusrühmad ning väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtjad on 
asjakohaselt esindatud.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijaorganisatsioonid ning väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad on 
asjakohaselt esindatud.

Tarbijaorganisatsioonid, väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad ning 
kultuuri- ja loomesektori esindajad on 
asjakohaselt esindatud Samuti tuleb ette 
näha võimalus kaasata 
kodanikuühiskonna organisatsioone, kes 
esindavad kultuuri levitamise teenuste ja 
platvormide kasutajaid ning 
kultuuripärandi kaitse sihtasutusi.

Or. es

Muudatusettepanek 116
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Siseturu Ühtlustamise Amet kutsub ühe 
riikliku esindaja igast liikmesriigist ning 
viis esindajat Euroopa Parlamendist ja viis 
esindajat komisjonist.

3. Siseturu Ühtlustamise Amet kutsub ühe 
riikliku esindaja igast liikmesriigist ning 
viis esindajat Euroopa Parlamendist ja viis 
esindajat komisjonist. Euroopa 
Parlamendi esindajate määramisel tuleb 
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nõuetekohaselt arvesse võtta, millisesse 
komisjoni parlamendiliige kuulub, et 
tagada intellektuaalomandi õigustest 
kõige rohkem mõjutatud valdkondade, 
nagu tööstus, kultuur ja tervis, 
võimalikult täielik esindatus.

Or. es

Muudatusettepanek 117
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekud võib korraldada ka 
vaatluskeskuse töörühmade koosolekutena.
Töörühmade koosolekutele kutsutakse 
vaatlejateks kuni kaks esindajat Euroopa 
Parlamendist ja kuni kaks esindajat 
komisjonist.

5. Artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekud võib korraldada ka 
vaatluskeskuse töörühmade koosolekutena.

Or. de

Muudatusettepanek 118
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekud võib korraldada ka 
vaatluskeskuse töörühmade koosolekutena. 
Töörühmade koosolekutele kutsutakse 
vaatlejateks kuni kaks esindajat Euroopa 
Parlamendist ja kuni kaks esindajat 
komisjonist.

5. Artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekud võib korraldada ka 
vaatluskeskuse töörühmade koosolekutena. 
Töörühmade koosolekutele kutsutakse kuni 
kaks esindajat Euroopa Parlamendist ja 
kuni kaks esindajat komisjonist.

Or. es
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Muudatusettepanek 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks isikuandmete 
töötlemist reguleerivat õigust, teevad
liikmesriikide ja erasektori esindajad, kes 
kohtuvad vaatluskeskuse egiidi all, 
järgmist:

Liikmesriikide esindajad, kes kohtuvad 
vaatluskeskuse egiidi all, teevad järgmist:

Or. de

Muudatusettepanek 120
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) töötavad läbipaistvalt, avaldades ja 
tehes lihtsalt kättesaadavaks kogu 
vajaliku teabe, näiteks teadustöö 
tulemused, statistika ja arutatud 
kohtupraktika ning koosolekute 
üksikasjalikud protokollid.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Isikuandmeid ei edastata, salvestata, 
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töödelda, säilitata ega kasutata mingil 
muul viisil (ka mitte ameti või 
vaatluskeskuse korraldusel).

Or. de

Muudatusettepanek 122
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Amet võtab arvesse liikmesriikide 
olemasolevaid kohustusi teavitada 
intellektuaalomandi õiguste rikkumistest 
ja püüab vältida toimingute kattumist.

Or. en

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguste kaitsmisel ei soovita teha kattuvaid toiminguid.

Muudatusettepanek 123
Paul Nuttall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) soovitused tulevasteks 
poliitikameetmeteks intellektuaalomandi 
õiguste kaitsmise valdkonnas, sealhulgas 
see, kuidas muuta liikmesriikide vaheline 
koostöö veelgi tulemuslikumaks.

e) soovitused tulevasteks 
poliitikameetmeteks intellektuaalomandi 
õiguste kaitsmise valdkonnas, sealhulgas 
see, kuidas laiendada subsidiaarsuse 
põhimõtet liikmesriikide osas ja kuidas 
edendada sõltumatust, iseseisvust ja vaba 
turgu.

Or. en
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Muudatusettepanek 124
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) soovitused tulevasteks 
poliitikameetmeteks intellektuaalomandi 
õiguste kaitsmise valdkonnas, sealhulgas
see, kuidas muuta liikmesriikide vaheline 
koostöö veelgi tulemuslikumaks.

e) tähelepanekud intellektuaalomandi 
õiguste kaitsmise ja võimalike tulevaste 
meetmete ja strateegiate kohta, sealhulgas
selle kohta, kuidas laiendada koostööd 
liikmesriikidega ja nende vahel, tuginedes 
nende enda kogemusele.

Or. en

Selgitus

Amet peaks esitama tähelepanekuid, mitte rangeid soovitusi liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 125
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) soovitused tulevasteks 
poliitikameetmeteks intellektuaalomandi 
õiguste kaitsmise valdkonnas, sealhulgas 
see, kuidas muuta liikmesriikide vaheline 
koostöö veelgi tulemuslikumaks.

e) soovitused tulevasteks 
poliitikameetmeteks intellektuaalomandi 
õiguste kaitsmise valdkonnas, sealhulgas 
see, kuidas muuta liikmesriikide vaheline 
koostöö veelgi tulemuslikumaks ja kuidas 
tegelda uuest info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiast 
tulenevate ülesannetega, pöörates erilist 
tähelepanu valdkondadele, millel nende 
iseloomu tõttu on suur mittemateriaalne 
väärtus või mis otseselt mõjutavad elanike 
õigusi ja tervist.

Or. es



AM\876756ET.doc 57/57 PE472.123v01-00

ET

Muudatusettepanek 126
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hindamisaruandes hinnatakse Siseturu 
Ühtlustamise Ameti tegevust käesoleva 
määruse taustal, eelkõige seoses selle 
mõjuga intellektuaalomandi õiguste 
kaitsele siseturul.

2. Hindamisaruandes hinnatakse Siseturu 
Ühtlustamise Ameti tegevust käesoleva 
määruse taustal, eelkõige seoses selle 
mõjuga intellektuaalomandi õiguste 
kaitsele siseturul ja pöörates erilist 
tähelepanu eri valdkondadele ja 
sektoritele, mida intellektuaalomandi 
õigused mõjutavad.

Or. es


