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Tarkistus 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin, jäljempänä 'unioni', 
taloudellinen hyvinvointi perustuu
kestävällä pohjalla olevaan luovaan 
toimintaan ja innovointiin. Siksi niitä on 
välttämätöntä suojella tehokkaasti ja 
varmistaa siten unionin vauraus myös 
tulevaisuudessa.

(1) Euroopan unionin, jäljempänä 'unioni', 
sosiaalinen, taloudellinen ja 
sivistyksellinen hyvinvointi ja kehitys 
perustuvat sen perinnön säilyttämiseen ja 
edistämiseen, kestävällä pohjalla olevaan 
luovaan toimintaan ja innovointiin. Sen 
vuoksi on tunnustettava teknologian, 
tietämyksen ja kulttuurin saatavuuden 
sekä niiden siirron rooli tässä 
kehityksessä toteuttamalla toimia, jotka 
vastaavat tietoyhteiskunnan uusia 
yhteiskunnallisia tarpeita ja jotka ovat 
erityisesti kulttuuri-ilmaisujen 
moninaisuuden suojelemisesta ja 
edistämisestä 20 päivänä lokakuuta 2005 
tehdyn Unescon yleissopimuksen 
mukaisia.

Or. fr

Tarkistus 15
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin, jäljempänä 'unioni', 
taloudellinen hyvinvointi perustuu 
kestävällä pohjalla olevaan luovaan 
toimintaan ja innovointiin. Siksi niitä on 
välttämätöntä suojella tehokkaasti ja 
varmistaa siten unionin vauraus myös 
tulevaisuudessa.

(1) Euroopan unionin, jäljempänä 'unioni', 
taloudellinen hyvinvointi perustuu 
kestävällä pohjalla olevaan luovaan 
toimintaan ja innovointiin. Siksi niitä on 
välttämätöntä sekä edistää että suojella 
tehokkaasti ja varmistaa siten unionin 
vaurauden lähde myös tulevaisuudessa.

Or. es
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Tarkistus 16
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin, jäljempänä 'unioni', 
taloudellinen hyvinvointi perustuu 
kestävällä pohjalla olevaan luovaan 
toimintaan ja innovointiin. Siksi niitä on 
välttämätöntä suojella tehokkaasti ja 
varmistaa siten unionin vauraus myös 
tulevaisuudessa.

(1) Euroopan unionin, jäljempänä 'unioni', 
taloudellinen ja sivistyksellinen
hyvinvointi perustuu kestävällä pohjalla 
olevaan luovaan toimintaan ja innovointiin. 
Siksi niitä on välttämätöntä suojella 
tehokkaasti sekä kehittää tai ottaa 
käyttöön uusia välineitä luovan työn 
tulosten käyttömahdollisuuden 
takaamiseksi ja varmistaa siten unionin 
vauraus myös tulevaisuudessa.

Or. en

Tarkistus 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Immateriaalioikeudet ovat yrityksille 
tärkeä voimavara, joka auttaa
varmistamaan, että keksijät ja muut luovan 
työn tekijät saavat kohtuullisen palkkion 
työstään ja että heidän tekemänsä 
investoinnit tutkimukseen ja uudenlaiset 
ajatuksensa suojataan.

(2) Immateriaalioikeuksilla on paitsi 
autettava varmistamaan, että keksijät ja 
muut luovan työn tekijät saavat 
kohtuullisen palkkion työstään ja 
tutkimukseen ja innovointiin tekemistään 
investoinneista, myös mahdollistettava 
tekniikoiden ja tietämyksen leviäminen 
edistämällä kaikkien mahdollisuutta 
hyödyntää kulttuuria.

Or. fr
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Tarkistus 18
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Immateriaalioikeudet ovat yrityksille 
tärkeä voimavara, joka auttaa 
varmistamaan, että keksijät ja muut luovan 
työn tekijät saavat kohtuullisen palkkion 
työstään ja että heidän tekemänsä 
investoinnit tutkimukseen ja uudenlaiset 
ajatuksensa suojataan.

(2) Immateriaalioikeudet muodostavat 
välttämättömän normatiivisen kehyksen 
sen varmistamiseksi, että keksijät ja muut 
luovan työn tekijät saavat kohtuullisen 
palkkion työstään ja että heidän tekemänsä 
investoinnit tutkimukseen ja uudenlaiset 
ajatuksensa suojataan.

Or. es

Tarkistus 19
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Immateriaalioikeudet ovat yrityksille 
tärkeä voimavara, joka auttaa 
varmistamaan, että keksijät ja muut luovan 
työn tekijät saavat kohtuullisen palkkion 
työstään ja että heidän tekemänsä 
investoinnit tutkimukseen ja uudenlaiset 
ajatuksensa suojataan.

(2) Immateriaalioikeudet ovat yrityksille 
tärkeä voimavara, joka auttaa 
varmistamaan, että keksijät ja muut luovan 
työn tekijät saavat kohtuullisen palkkion 
työstään ja että heidän tekemänsä 
investoinnit tutkimukseen ja uudenlaiset 
ajatuksensa suojataan. Suojelun tason olisi 
oltava tasapainoinen, jotta keksijät ja 
muut luovan työn tekijät voivat kehittää ja 
keksiä uusia välineitä, joilla taataan 
luovan työn tulosten käyttömahdollisuus, 
jolloin voidaan kasvattaa 
immateriaalioikeuksien alaisten 
tavaroiden ja palvelujen 
kokonaismarkkinoita ja niistä saatavia 
tuloja.

Or. en
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Tarkistus 20
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kehittyvä digitaalitalous on 
muuttanut immateriaalioikeuksien 
suojaamiseksi tarkoitettujen toimien ja 
välineiden nykyisen kehyksen tehokkuutta 
erityisesti verkkosisältöjen osalta. Uusi 
digitaalinen toimintaympäristö muuttaa 
myös kuluttajien ja käyttäjien suhteen 
niihin sisältöihin ja tavaroihin, joihin 
tällaiset oikeudet liittyvät. Näin ollen olisi 
varmistettava, että väärentämisen ja 
piratismin eurooppalaisella 
seurantakeskuksella on nykyaikainen 
infrastruktuuri ja tarvittava rahoitus, jotta 
se pystyy suorittamaan tehtävänsä 
tehokkaasti ja sen käytössä on uuteen 
digitaaliseen toimintaympäristöön 
soveltuvia välineitä.

Or. es

Tarkistus 21
Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kehittyvä digitaalitalous on johtanut 
verkossa tapahtuvien 
immateriaalioikeuksien loukkausten, 
kuten väärentämisen, luvattoman 
kopioinnin ja piratismin, lisääntymiseen, 
ja tästä on ollut merkittäviä vaikutuksia 
Euroopan taloudelle sekä kulttuurialalle 
ja luovalle alalle. Näin ollen on tarpeen 
perustaa väärentämisen ja piratismin 
eurooppalainen seurantakeskus ja 
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varmistaa, että sillä on tarvittava 
infrastruktuuri ja rahoitus, jotta se pystyy 
suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti ja 
edistämään immateriaalioikeuksiin 
kohdistuvien loukkausten torjumista.

Or. en

Tarkistus 22
Paul Nuttall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Immateriaalioikeuksiin on sovellettava 
moitteetonta, yhdenmukaistettua ja 
vaiheittaista lähestymistapaa, jotta 
Eurooppa 2020 -strategian 
kunnianhimoiset tavoitteet voidaan 
täyttää.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Immateriaalioikeuksiin on sovellettava 
moitteetonta, yhdenmukaistettua ja 
vaiheittaista lähestymistapaa, jotta 
Eurooppa 2020 -strategian 
kunnianhimoiset tavoitteet voidaan täyttää.

(3) Immateriaalioikeuksiin on sovellettava 
kattavaa, Euroopan tasolla 
yhdenmukaistettua ja tasapainoista
lähestymistapaa, jotta Eurooppa 2020 
-strategian ja Euroopan digitaalistrategian 
kunnianhimoiset tavoitteet voidaan täyttää, 
ja lisäksi on otettava huomioon Maailman 
kauppajärjestön säännöt, niihin liittyvä 
oikeudellinen kehys sekä vuonna 2005 
tehty Unescon yleissopimus kulttuuri-
ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta 
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ja edistämisestä.

Or. es

Tarkistus 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Immateriaalioikeuksiin on sovellettava 
moitteetonta, yhdenmukaistettua ja 
vaiheittaista lähestymistapaa, jotta 
Eurooppa 2020 -strategian 
kunnianhimoiset tavoitteet voidaan 
täyttää.

(3) Immateriaalioikeuksiin on sovellettava 
yhdenmukaistettua ja vaiheittaista 
lähestymistapaa, jotta voidaan helpottaa 
tekniikoiden, tietämyksen ja kulttuurin 
leviämistä ja siirtoa ottaen huomioon 
erityisesti unionin ja kolmansien maiden 
väestön sivistyksellisten ja 
yhteiskunnallisten tarpeiden koko kirjon.

Or. fr

Tarkistus 25
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Sisämarkkinoilla toimiva 
yhdenmukaistamisvirasto on välttämätön 
immateriaalioikeuksien suojelun 
tehostamiseksi Euroopassa.

Or. fr

Tarkistus 26
Maria Badia i Cutchet
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
noudattamiseksi ja sen tulevia uudistuksia 
ja muutoksia silmällä pitäen olisi 
huolehdittava siitä, että kunnioitetaan 
kansalaisten oikeutta hyödyntää 
kulttuuria sekä uusien tieto- ja 
viestintätekniikan tarjoamia luovan 
toiminnan ja henkilökohtaisen 
kehittymisen uusia välineitä.

Or. es

Tarkistus 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. 
Siksi Euroopan ja maailmanlaajuisella 
tasolla tarvitaan tehokkaita, 
viipymättömiä ja koordinoituja toimia 
tämän ilmiön torjumiseksi.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 28
Paul Nuttall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. 
Siksi Euroopan ja maailmanlaajuisella 
tasolla tarvitaan tehokkaita, 
viipymättömiä ja koordinoituja toimia 
tämän ilmiön torjumiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 29
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. 
Siksi Euroopan ja maailmanlaajuisella 
tasolla tarvitaan tehokkaita, viipymättömiä 
ja koordinoituja toimia tämän ilmiön 
torjumiseksi.

(4) Euroopan ja maailmanlaajuisella tasolla 
tarvitaan tehokkaita, viipymättömiä ja 
koordinoituja toimia väärennettyjen 
tavaroiden kaupan lopettamiseksi 
erityisesti silloin, kun ne ovat uhka 
unionin kuluttajien terveydelle ja 
turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 

(4) Immateriaalioikeuksien loukkaukset
voivat olla uhka taloudelle ja niin unionin 
kuin myös kolmansien maiden kuluttajien 
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kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. 
Siksi Euroopan ja maailmanlaajuisella 
tasolla tarvitaan tehokkaita, viipymättömiä
ja koordinoituja toimia tämän ilmiön 
torjumiseksi.

terveydelle ja turvallisuudelle. Euroopan ja 
maailmanlaajuisella tasolla tarvitaan 
tehokkaita ja koordinoituja toimia tämän 
ilmiön torjumiseksi ottaen huomioon 
yleisen edun ja vaarantamatta kulttuuri-
ilmaisujen moninaisuutta.

Or. fr

Tarkistus 31
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. 
Siksi Euroopan ja maailmanlaajuisella 
tasolla tarvitaan tehokkaita, viipymättömiä 
ja koordinoituja toimia tämän ilmiön 
torjumiseksi.

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu ja sellaisten 
tavaroiden tarjonta, jotka voivat aiheuttaa 
vakavaa vahinkoa kuluttajille, ovat
todellinen uhka paitsi unionin taloudelle 
myös unionin kuluttajien terveydelle ja 
turvallisuudelle. Siksi Euroopan ja 
maailmanlaajuisella tasolla tarvitaan 
tehokkaita, viipymättömiä ja koordinoituja 
toimia tämän ilmiön torjumiseksi.

Or. lt

Tarkistus 32
László Tőkés

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. 
Siksi Euroopan ja maailmanlaajuisella 
tasolla tarvitaan tehokkaita, viipymättömiä 

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle 
sekä Euroopan kulttuuriselle ja 
kielelliselle monimuotoisuudelle ja 
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ja koordinoituja toimia tämän ilmiön 
torjumiseksi.

perinnölle ja niiden kestävälle suojelulle 
ja edistämiselle. Siksi Euroopan ja 
maailmanlaajuisella tasolla tarvitaan 
tehokkaita, viipymättömiä ja koordinoituja 
toimia tämän ilmiön torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 33
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. 
Siksi Euroopan ja maailmanlaajuisella 
tasolla tarvitaan tehokkaita, viipymättömiä 
ja koordinoituja toimia tämän ilmiön 
torjumiseksi.

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on uhka unionin 
taloudelle, kuluttajien terveydelle ja 
turvallisuudelle sekä sellaisen 
kulttuurituotantoon ja luovaan 
tuotantoon otollisen toimintaympäristön 
säilymiselle, joka varmistaa tekijöille 
kohtuullisen palkkion ja yleisölle 
tasapuolisen käyttömahdollisuuden. Siksi 
Euroopan ja maailmanlaajuisella tasolla 
tarvitaan tehokkaita, viipymättömiä ja 
koordinoituja toimia tämän ilmiön 
torjumiseksi.

Or. es

Tarkistus 34
Paul Nuttall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Osana sitä yleistä 
immateriaalioikeusstrategiaa, joka 
sisältyy neuvoston 25 päivänä syyskuuta 
2008 antamaan päätöslauselmaan 

Poistetaan.
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kattavasta eurooppalaisesta 
suunnitelmasta väärentämisen ja 
piratismin torjumiseksi, neuvosto pyysi 
komissiota perustamaan väärentämisen ja 
piratismin eurooppalaisen 
seurantakeskuksen, jäljempänä 
'seurantakeskus'. Tämän johdosta 
komissio antoi tiedonannon 
'Immateriaalioikeuksien valvonnan 
tehostaminen sisämarkkinoilla', jossa se 
selostaa julkisen ja yksityisen sektorin 
edustajista koostuvan 
asiantuntijaverkoston perustamista ja 
kuvaa sen tehtäviä.

Or. en

Tarkistus 35
Paul Nuttall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tiedonannossa esitetään, että 
seurantakeskuksesta olisi tultava kaikkiin 
immateriaalioikeuksien loukkauksiin 
liittyvien tietojen keruun, seurannan ja 
raportoinnin resurssikeskus. 
Seurantakeskusta olisi käytettävä 
yhteistyöfoorumina, jolla kansallisten 
viranomaisten ja sidosryhmien edustajat 
vaihtavat ajatuksia ja asiantuntemusta 
parhaista käytänteistä, laativat yhteisiä 
noudattamisen varmistamista koskevia 
strategioita ja antavat suosituksia 
poliittisille päättäjille. Tiedonannossa 
täsmennetään, että seurantakeskuksen 
toiminnasta ja hallinnoinnista vastaisivat 
komission yksiköt.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 36
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tiedonannossa esitetään, että 
seurantakeskuksesta olisi tultava kaikkiin 
immateriaalioikeuksien loukkauksiin 
liittyvien tietojen keruun, seurannan ja 
raportoinnin resurssikeskus. 
Seurantakeskusta olisi käytettävä 
yhteistyöfoorumina, jolla kansallisten 
viranomaisten ja sidosryhmien edustajat 
vaihtavat ajatuksia ja asiantuntemusta 
parhaista käytänteistä, laativat yhteisiä 
noudattamisen varmistamista koskevia 
strategioita ja antavat suosituksia 
poliittisille päättäjille. Tiedonannossa 
täsmennetään, että seurantakeskuksen 
toiminnasta ja hallinnoinnista vastaisivat 
komission yksiköt.

(6) Tiedonannossa esitetään, että 
seurantakeskuksesta olisi tultava kaikkiin 
immateriaalioikeuksien loukkauksiin 
liittyvien tietojen keruun, seurannan ja 
raportoinnin resurssikeskus. 
Seurantakeskusta olisi käytettävä 
yhteistyöfoorumina, jolla kansallisten 
viranomaisten ja sidosryhmien edustajat 
vaihtavat ajatuksia ja asiantuntemusta 
parhaista käytänteistä, laativat yhteisiä 
noudattamisen varmistamista koskevia 
strategioita, arvioivat noudattamisen 
varmistamistoimien kustannuksia, 
analysoivat lailliseen verkkotarjontaan 
liittyviä parhaita käytäntöjä ja sen 
vaikutusta piratismin määrään ja laativat
näyttöön perustuvia toimintapoliittisia
suosituksia poliittisille päättäjille. 
Tiedonannossa täsmennetään, että 
seurantakeskuksen toiminnasta ja 
hallinnoinnista vastaisivat komission 
yksiköt.

Or. en

Tarkistus 37
László Tőkés

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tiedonannossa esitetään, että 
seurantakeskuksesta olisi tultava kaikkiin 
immateriaalioikeuksien loukkauksiin 
liittyvien tietojen keruun, seurannan ja 
raportoinnin resurssikeskus. 

(6) Tiedonannossa esitetään, että 
seurantakeskuksesta olisi tultava kaikkiin 
immateriaalioikeuksien loukkauksiin 
liittyvien tietojen keruun, seurannan ja 
raportoinnin resurssikeskus. 
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Seurantakeskusta olisi käytettävä 
yhteistyöfoorumina, jolla kansallisten 
viranomaisten ja sidosryhmien edustajat 
vaihtavat ajatuksia ja asiantuntemusta 
parhaista käytänteistä, laativat yhteisiä 
noudattamisen varmistamista koskevia 
strategioita ja antavat suosituksia 
poliittisille päättäjille. Tiedonannossa 
täsmennetään, että seurantakeskuksen 
toiminnasta ja hallinnoinnista vastaisivat 
komission yksiköt.

Seurantakeskusta olisi käytettävä 
yhteistyöfoorumina, jolla kansallisten 
viranomaisten ja kaikkien julkisten ja 
yksityisten sidosryhmien edustajat 
vaihtavat ajatuksia ja asiantuntemusta 
parhaista käytänteistä, laativat yhteisiä 
noudattamisen varmistamista koskevia 
strategioita ja antavat suosituksia 
poliittisille päättäjille. Tiedonannossa 
täsmennetään, että seurantakeskuksen 
toiminnasta ja hallinnoinnista vastaisivat 
komission yksiköt.

Or. en

Tarkistus 38
Paul Nuttall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Neuvosto pyysi komissiota, 
jäsenvaltioita ja alan teollisuutta 1 päivänä 
maaliskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa immateriaalioikeuksien 
valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla 
toimittamaan seurantakeskukselle 
luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja 
väärentämisestä ja piratismista sekä 
yhdessä laatimaan ja hyväksymään 
seurantakeskuksessa suunnitelmia 
tietojenkeruun jatkamiseksi. Neuvosto 
myös pyysi seurantakeskusta julkaisemaan 
joka vuosi kattavan kertomuksen, joka 
kattaa väärentämisen ja piratismin määrän, 
laajuuden ja pääpiirteet sekä niiden 
vaikutukset sisämarkkinoihin. 
Kertomuksen olisi tietosuojalainsäädäntöä 
noudattaen perustuttava jäsenvaltioiden 
viranomaisten, komission ja yksityisen 
sektorin edustajien toimittamiin tietoihin 
väärentämisen ja piratismin määrästä, 
laajuudesta ja pääpiirteistä sekä 

(7) Neuvosto pyysi komissiota, 
jäsenvaltioita ja alan teollisuutta 1 päivänä 
maaliskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa immateriaalioikeuksien 
valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla 
toimittamaan seurantakeskukselle 
luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja 
väärentämisestä ja piratismista sekä 
yhdessä laatimaan ja hyväksymään 
seurantakeskuksessa suunnitelmia 
tietojenkeruun jatkamiseksi. Neuvosto 
myös pyysi seurantakeskusta julkaisemaan 
joka vuosi kattavan kertomuksen, joka 
kattaa väärentämisen ja piratismin määrän, 
laajuuden ja pääpiirteet sekä niiden 
vaikutukset sisämarkkinoihin. 
Kertomuksen olisi tietosuojalainsäädäntöä 
noudattaen perustuttava muihin kuin
jäsenvaltioiden viranomaisten, komission 
ja yksityisen sektorin edustajien 
toimittamiin tietoihin väärentämisen ja 
piratismin määrästä, laajuudesta ja 
pääpiirteistä sekä vaikutuksista 
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vaikutuksista sisämarkkinoihin. sisämarkkinoihin, sillä tämä merkitsisi 
työlästä, tarpeetonta ja kallista 
byrokraattista rasitetta ja päällekkäisyyttä 
esimerkiksi paikallisviranomaisten 
kuluttajavalituslautakuntien nykyisissä 
toiminnoissa.

Or. en

Tarkistus 39
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Neuvosto pyysi komissiota, 
jäsenvaltioita ja alan teollisuutta 1 päivänä 
maaliskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa immateriaalioikeuksien 
valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla 
toimittamaan seurantakeskukselle 
luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja 
väärentämisestä ja piratismista sekä 
yhdessä laatimaan ja hyväksymään 
seurantakeskuksessa suunnitelmia 
tietojenkeruun jatkamiseksi. Neuvosto 
myös pyysi seurantakeskusta julkaisemaan 
joka vuosi kattavan kertomuksen, joka 
kattaa väärentämisen ja piratismin
määrän, laajuuden ja pääpiirteet sekä 
niiden vaikutukset sisämarkkinoihin. 
Kertomuksen olisi tietosuojalainsäädäntöä 
noudattaen perustuttava jäsenvaltioiden 
viranomaisten, komission ja yksityisen 
sektorin edustajien toimittamiin tietoihin 
väärentämisen ja piratismin määrästä, 
laajuudesta ja pääpiirteistä sekä 
vaikutuksista sisämarkkinoihin.

(7) Neuvosto pyysi komissiota, 
jäsenvaltioita ja alan teollisuutta 1 päivänä 
maaliskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa immateriaalioikeuksien 
valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla 
toimittamaan seurantakeskukselle 
luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja 
immateriaalioikeuksien loukkauksista
sekä yhdessä laatimaan ja hyväksymään 
seurantakeskuksessa suunnitelmia 
tietojenkeruun jatkamiseksi. Neuvosto 
myös pyysi seurantakeskusta julkaisemaan 
joka vuosi kattavan kertomuksen, joka 
kattaa immateriaalioikeuksien 
loukkausten määrän, laajuuden ja 
pääpiirteet sekä niiden vaikutukset 
sisämarkkinoihin. Kertomuksen olisi 
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen 
perustuttava jäsenvaltioiden viranomaisten, 
komission ja yksityisen sektorin edustajien 
toimittamiin tietoihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten
määrästä, laajuudesta ja pääpiirteistä sekä 
vaikutuksista sisämarkkinoihin.

Or. en
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Perustelu

Immateriaalioikeuksien loukkaukset kattavat kaikentyyppiset loukkaukset.

Tarkistus 40
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Neuvosto pyysi komissiota, 
jäsenvaltioita ja alan teollisuutta 1 päivänä 
maaliskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa immateriaalioikeuksien 
valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla 
toimittamaan seurantakeskukselle 
luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja 
väärentämisestä ja piratismista sekä 
yhdessä laatimaan ja hyväksymään 
seurantakeskuksessa suunnitelmia 
tietojenkeruun jatkamiseksi. Neuvosto 
myös pyysi seurantakeskusta julkaisemaan 
joka vuosi kattavan kertomuksen, joka 
kattaa väärentämisen ja piratismin määrän, 
laajuuden ja pääpiirteet sekä niiden 
vaikutukset sisämarkkinoihin. 
Kertomuksen olisi tietosuojalainsäädäntöä 
noudattaen perustuttava jäsenvaltioiden 
viranomaisten, komission ja yksityisen 
sektorin edustajien toimittamiin tietoihin 
väärentämisen ja piratismin määrästä, 
laajuudesta ja pääpiirteistä sekä 
vaikutuksista sisämarkkinoihin.

(7) Neuvosto pyysi komissiota, 
jäsenvaltioita ja alan teollisuutta 1 päivänä 
maaliskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa immateriaalioikeuksien 
valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla 
toimittamaan seurantakeskukselle 
luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja 
väärentämisestä ja piratismista sekä 
yhdessä laatimaan ja hyväksymään 
seurantakeskuksessa suunnitelmia 
tietojenkeruun jatkamiseksi. Neuvosto 
myös pyysi seurantakeskusta julkaisemaan 
joka vuosi kattavan kertomuksen, joka 
kattaa väärentämisen ja piratismin määrän, 
laajuuden ja pääpiirteet sekä niiden 
vaikutukset sisämarkkinoihin. 
Kertomuksen olisi tietosuojalainsäädäntöä 
noudattaen perustuttava ensisijaisesti 
tietoihin, jotka ovat peräisin 
seurantakeskuksen avoimesti teettämistä 
ja julkaisemista laajoista, 
riippumattomista, monitieteellisistä ja 
luotettavista tutkimuksista, ja toissijaisesti 
jäsenvaltioiden viranomaisten, komission,
yksityisen sektorin edustajien ja
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien
toimittamiin tietoihin väärentämisen ja 
piratismin määrästä, laajuudesta ja 
pääpiirteistä sekä vaikutuksista 
sisämarkkinoihin.

Or. en
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Tarkistus 41
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska seurantakeskuksella on useita 
tehtäviä, on löydettävä ratkaisu, jolla 
varmistetaan riittävä ja kestävä 
infrastruktuuri, jotta se voi täyttää 
tehtävänsä.

(11) Koska seurantakeskuksella on useita 
tehtäviä, on löydettävä ratkaisu, jolla 
varmistetaan riittävä ja kestävä 
infrastruktuuri, jotta se voi täyttää 
tehtävänsä ilman lisäkustannuksia.

Or. pl

Tarkistus 42
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska seurantakeskuksella on useita 
tehtäviä, on löydettävä ratkaisu, jolla 
varmistetaan riittävä ja kestävä 
infrastruktuuri, jotta se voi täyttää 
tehtävänsä.

(11) Koska seurantakeskuksella on useita 
tehtäviä, on löydettävä ratkaisu, jolla 
varmistetaan riittävä ja kestävä 
infrastruktuuri, jotta se voi täyttää 
tehtävänsä, sekä niiden hoitamiseen 
tarvittavat resurssit. Välineet on 
mukautettava sen toiminnan 
monitahoiseen luonteeseen, joka 
vaikuttaa hyvin monenlaisiin ja erityisen 
arkaluonteisiin aloihin, siltä osin kuin 
nämä vaikuttavat kansalaisten oikeuksiin.

Or. es

Tarkistus 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Mainittujen tehtävien olisi liityttävä 
kaikkiin immateriaalioikeuksiin, jotka 
kuuluvat unionin tai asianomaisen 
jäsenvaltion tämän alan kansalliseen 
lainsäädäntöön, koska loukkaukset 
vaikuttavat monissa tapauksissa useisiin 
erilaisiin immateriaalioikeuksiin. Lisäksi 
tarvitaan tietoja kaikentyyppisistä 
immateriaalioikeuksista ja niistä on 
vaihdettava parhaita käytäntöjä, jotta 
voidaan saada kokonaiskuva tilanteesta ja 
laatia kattavia strategioita 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vähentämiseksi. Mainittujen tehtävien 
yhteydessä viraston toimeksiantoa olisi 
siksi laajennettava siten, että se kattaa 
myös patenttioikeuksien, tekijänoikeuden, 
lähioikeuksien ja maantieteellisten 
merkintöjen suojelun.

(14) Mainittujen tehtävien olisi liityttävä 
kaikkiin immateriaalioikeuksiin, jotka 
kuuluvat unionin tai asianomaisen 
jäsenvaltion tämän alan kansalliseen 
lainsäädäntöön, koska loukkaukset 
vaikuttavat monissa tapauksissa useisiin 
erilaisiin immateriaalioikeuksiin. Lisäksi 
tarvitaan tietoja kaikentyyppisistä 
immateriaalioikeuksista, jotta voidaan 
saada kokonaiskuva tilanteesta 
jäsenvaltioissa. Mainittujen tehtävien 
yhteydessä viraston toimeksiantoa olisi 
siksi laajennettava siten, että se kattaa 
myös patenttioikeuksien, tekijänoikeuden, 
lähioikeuksien ja maantieteellisten 
merkintöjen suojelun.

Or. de

Tarkistus 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Seurantakeskuksesta, jonka kutsuu 
koolle virasto, olisi tultava 
immateriaalioikeuksien loukkauksiin 
liittyvien tietojen asiantuntijakeskus, joka 
hyödyntää viraston asiantuntemusta, 
kokemusta ja resursseja.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 45
Marek Henryk Migalski
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Seurantakeskuksesta, jonka kutsuu 
koolle virasto, olisi tultava 
immateriaalioikeuksien loukkauksiin 
liittyvien tietojen asiantuntijakeskus, joka 
hyödyntää viraston asiantuntemusta, 
kokemusta ja resursseja.

(16) Seurantakeskuksesta, jonka kutsuu 
koolle virasto, olisi tultava 
immateriaalioikeuksien loukkauksiin 
liittyvien tietojen asiantuntijakeskus, joka 
hyödyntää viraston ja jäsenvaltioiden 
tutkimuslaitosten asiantuntemusta, 
kokemusta ja resursseja.

Or. pl

Tarkistus 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi
sekä lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
väärentämisen ehkäisemisen tekniikoista 
sekä tiivistettävä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta sekä lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä ja lisättävä 
tietämystä väärentämisen ehkäisemisen 
tekniikoista.
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kanssa.

Or. de

Tarkistus 47
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä 
tietämystä väärentämisen ehkäisemisen 
tekniikoista sekä tiivistettävä yhteistyötä 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa.

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Tältä osin olisi tarkasteltava 
digitalisoitumisen ja uusien tekniikoiden 
vaikutusta immateriaalioikeuksien 
suojaamisstrategioihin ja sellaisten 
uusien luovan toiminnan osa-alueiden 
yleistymiseen, joita niin ikään on 
suojeltava oikeudenmukaisesti ja 
tasapainoisesti.

Or. es

Tarkistus 48
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
väärentämisen ehkäisemisen tekniikoista 
sekä tiivistettävä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa.

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
immateriaalioikeuksien loukkausten
ehkäisemisen tekniikoista sekä tiivistettävä 
yhteistyötä kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Or. en

Perustelu

Immateriaalioikeuksien loukkaukset kattavat kaikentyyppiset loukkaukset.

Tarkistus 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
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luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
väärentämisen ehkäisemisen tekniikoista 
sekä tiivistettävä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa.

luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten arvioitava
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutusta luovaan toimintaan ja 
innovointiin unionissa, lisättävä 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
arviointiin osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
piratismin ehkäisemisen tekniikoista sekä 
tiivistettävä yhteistyötä kolmansien maiden 
ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Or. en

Tarkistus 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia yhteistyössä 
kaikkien osapuolten ja erityisesti 
kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa 
ja jonka avulla voidaan varmistaa, että 
kerätään, analysoidaan ja levitetään 
objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista ja immateriaalioikeuksien 
loukkauksiin liittyvien toimien 
soveltamisen seurauksista talouden, 
tutkimuksen ja terveyden aloilla myös 
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asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
väärentämisen ehkäisemisen tekniikoista 
sekä tiivistettävä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa.

kehitysmaissa. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
väärentämisen ehkäisemisen tekniikoista 
sekä tiivistettävä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 51
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
väärentämisen ehkäisemisen tekniikoista 
sekä tiivistettävä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
väärentämisen ehkäisemisen tekniikoista 
sekä tiivistettävä yhteistyötä kolmansien 
maiden, kansainvälisten järjestöjen ja 
tähän alaan erikoistuneiden valtiosta 
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kanssa. riippumattomien järjestöjen kanssa.

Or. pl

Tarkistus 52
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
väärentämisen ehkäisemisen tekniikoista 
sekä tiivistettävä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa.

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
väärentämisen ehkäisemisen tekniikoista 
sekä tiivistettävä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa. Seurantakeskuksen olisi lisäksi 
analysoitava mahdollisuuksia kilpailla 
tehokkaasti luvattoman verkkosisällön 
kanssa ja kilpailun vaikutusta luvattoman 
sisällön määrään.

Or. en

Tarkistus 53
Maria Badia i Cutchet
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Viraston olisi lisäksi täytettävä 
muita tehtäviä, kuten parannettava 
tuntemusta immateriaalioikeuksien 
arvosta, lisättävä immateriaalioikeuksien 
noudattamisen varmistamiseen 
osallistuvien henkilöiden asiantuntemusta 
sopivilla koulutustoimenpiteillä, lisättävä 
tietämystä väärentämisen ehkäisemisen 
tekniikoista sekä tiivistettävä yhteistyötä 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa.

Or. es

Tarkistus 54
Paul Nuttall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia. Lisäksi olisi 
varmistettava, että kuluttajat sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat asianmukaisesti 
edustettuina.

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia. Kuluttajat sekä pienet 
ja keskisuuret yritykset olisi jätettävä 
näiden prosessien ulkopuolelle.

Or. en
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Tarkistus 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia. Lisäksi olisi 
varmistettava, että kuluttajat sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat asianmukaisesti 
edustettuina.

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
yksityisen sektorin edustajien osalta
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden, yhteiskunnan ja 
kulttuurin alojen edustajia ja erityisesti 
niitä, joihin immateriaalioikeuksien 
loukkausten torjunta voi vaikuttaa kaikkein 
eniten ja joilla on siitä eniten kokemusta, 
kuten erityisesti oikeudenhaltijoiden ja 
internetpalvelujen tarjoajien edustajia. 
Lisäksi olisi varmistettava, että pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat asianmukaisesti 
edustettuina. Kun virasto kutsuu 
seurantakeskuksen koolle, sen olisi 
kansalaisyhteiskunnan edustajien osalta 
ja Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan mukaisesti 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko kuluttajan- ja 
käyttäjänsuojajärjestöjen, 
tietosuojajärjestöjen ja -yhdistysten, 
työmarkkinaosapuolten ja kulttuurialan 
toimijoiden, myös yhdistysten, edustajia.

Or. fr

Tarkistus 56
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
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joukko talouden alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia. Lisäksi olisi 
varmistettava, että kuluttajat sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat asianmukaisesti 
edustettuina.

joukko talouden ja kulttuurin alojen 
edustajia, joihin immateriaalioikeuksien 
loukkausten torjunta vaikuttaa kaikkein 
eniten ja joilla on siitä eniten kokemusta, 
kuten erityisesti oikeudenhaltijoiden,
internetpalvelujen välittäjien sekä 
kulttuurialan ja luovan alan sidosryhmien
edustajia. Lisäksi olisi varmistettava, että 
kuluttajat sekä pienet ja keskisuuret
yritykset ovat asianmukaisesti edustettuina.

Or. en

Tarkistus 57
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia. Lisäksi olisi 
varmistettava, että kuluttajat sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat asianmukaisesti 
edustettuina.

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko eri alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia. Tältä osin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota niihin 
aloihin, joilla luonteensa vuoksi on suuri 
aineeton arvo, kuten kulttuurialalla ja 
luovalla alalla. Lisäksi olisi varmistettava, 
että kuluttajat sekä pienet ja keskisuuret 
yritykset samoin kuin luovan työn tekijät 
ja kulttuuripalvelujen ja -foorumien 
käyttäjät ovat asianmukaisesti edustettuina.

Or. es

Tarkistus 58
Rolandas Paksas
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia. Lisäksi olisi 
varmistettava, että kuluttajat sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat asianmukaisesti 
edustettuina.

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia. Lisäksi olisi 
varmistettava, että kuluttajat sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat asianmukaisesti 
edustettuina, ja teollisuuden, 
viranomaisten ja kuluttajien olisi 
tiivistettävä yhteistyötään väärentämisen 
ja piratismin torjumiseksi.

Or. lt

Tarkistus 59
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kohde Kohde, soveltamisala ja tavoitteet

Or. en

Perustelu

Artikla kattaa laajemman valikoiman kysymyksiä kuin pelkkä kohde.

Tarkistus 60
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Annetaan sisämarkkinoilla toimivalle 
yhdenmukaistamisvirastolle, jäljempänä 
'virasto', tällä asetuksella tiettyjä 
immateriaalioikeuksien suojeluun liittyviä 
tehtäviä. Suorittaessaan näitä tehtäviä 
viraston on säännöllisin ajoin kutsuttava 
asiantuntijoita, viranomaisia ja sidosryhmiä 
koolle väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaisen seurantakeskuksen, 
jäljempänä 'seurantakeskus', muodossa.

Annetaan sisämarkkinoilla toimivalle 
yhdenmukaistamisvirastolle, jäljempänä 
'virasto', tällä asetuksella tiettyjä 
immateriaalioikeuksien suojeluun liittyviä 
tehtäviä kansallisten viranomaisten, 
yksityisten yritysten ja komission 
toiminnan helpottamiseksi ja tukemiseksi. 
Suorittaessaan näitä tehtäviä viraston on 
säännöllisin ajoin kutsuttava 
asiantuntijoita, viranomaisia ja sidosryhmiä 
koolle väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaisen seurantakeskuksen, 
jäljempänä 'seurantakeskus', muodossa.

Or. en

Perustelu

Kansalliset viranomaiset, yksityinen teollisuus ja komissio tarvitsevat viraston tukea 
voidakseen asianmukaisesti suojella immateriaalioikeuksia.

Tarkistus 61
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Viraston toiminnan päätavoitteena 
immateriaalioikeuksien suojelussa on 
tukea ja helpottaa unionissa kansallisten 
viranomaisten, yksityisen teollisuuden ja 
muiden asianosaisten toimia 
immateriaalioikeuksien suojelun 
parantamiseksi erityisesti 
tavaramerkkiväärennösten ja 
tekijänoikeuspiratismin osalta varsinkin 
seurantakeskukselle tarjottavan tuen 
avulla.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus kattaa artiklan otsikkoon tehdyt muutokset.

Tarkistus 62
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parantaa tuntemusta Euroopan unionin 
tai jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön nojalla suojattujen 
immateriaalioikeuksien loukkauksien
laajuudesta ja vaikutuksista, mukaan 
luettuina teollisoikeudet, tekijänoikeus ja 
lähioikeudet;

a) parantaa tuntemusta Euroopan unionin 
tai jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön nojalla suojattujen 
immateriaalioikeuksien loukkauksien 
laajuudesta, määrästä ja arvosta sekä
vaikutuksista, mukaan luettuina 
teollisoikeudet, tekijänoikeus ja 
lähioikeudet;

Or. fi

Tarkistus 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parantaa tuntemusta Euroopan unionin 
tai jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön nojalla suojattujen 
immateriaalioikeuksien loukkauksien
laajuudesta ja vaikutuksista, mukaan 
luettuina teollisoikeudet, tekijänoikeus ja 
lähioikeudet;

a) parantaa tuntemusta Euroopan unionin 
tai jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön nojalla suojattujen 
immateriaalioikeuksien loukkausten sekä 
tällaisten loukkausten vastaisten toimien 
soveltamisen laajuudesta ja vaikutuksista, 
mukaan luettuina teollisoikeudet, 
tekijänoikeus ja lähioikeudet;

Or. fr
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Tarkistus 64
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) parantaa tuntemusta aineettoman 
omaisuuden arvosta;

b) parantaa tuntemusta aineettoman 
omaisuuden arvosta ja monitahoisuudesta 
uudella digitaaliaikakaudella;

Or. es

Tarkistus 65
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) parantaa tuntemusta aineettoman 
omaisuuden arvosta;

b) parantaa tuntemusta aineettoman 
omaisuuden arvosta ja tarkoituksesta;

Or. en

Tarkistus 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) parantaa tuntemusta aineettoman 
omaisuuden arvosta;

b) parantaa tuntemusta aineettoman 
omaisuuden arvosta ja tietämystä 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksesta luovaan toimintaan ja 
innovointiin unionissa;

Or. en
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Tarkistus 67
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) parantaa tietämystä 
tekijänoikeusloukkausten vaikutuksista 
talouteen, verotuloihin ja 
työmarkkinoihin;

Or. de

Tarkistus 68
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) parantaa tietämystä kuluttajien 
käyttäytymisestä internetissä laillisesti 
hankittujen, tekijänoikeuksien alaisten 
teosten ei-kaupallisen käytön ja levityksen 
osalta vapaaehtoisten, nimettömien 
kyselyjen avulla;

Or. de

Perustelu

Vapaaehtoisista kyselyistä, joissa ei yksilöidä yksittäisiä vastaajia, voidaan saada tietoa 
käyttäjien käyttäytymisestä ilman, että tarvitsee käyttää seuranta- ja jäljitysjärjestelmiä, jotka 
ovat tietosuojan kannalta ongelmallisia.

Tarkistus 69
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) lisätä yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista;

d) lisätä yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista sekä piratismin ja 
yksityiskäytön välisestä erosta;

Or. ro

Tarkistus 70
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lisätä yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista;

d) lisätä yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista takaamalla, että 
kansalaisten oikeutta hyödyntää 
kulttuuria kunnioitetaan tasapainoisesti;

Or. es

Tarkistus 71
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lisätä yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista;

d) lisätä yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista edistämällä 
tiedotuskampanjoita kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. it
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Tarkistus 72
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kehittää immateriaalioikeuksien 
noudattamisen varmistamiseen 
osallistuvien henkilöiden asiantuntemusta;

e) kehittää immateriaalioikeuksien 
noudattamisen varmistamiseen 
osallistuvien henkilöiden asiantuntemusta 
ja heidän kykyään vastata 
digitaaliaikakauden uusiin haasteisiin;

Or. es

Tarkistus 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
väärentämistä ja piratismia, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 74
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
väärentämistä ja piratismia, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät;

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
immateriaalioikeuksien loukkauksia, 
mukaan luettuina seuranta- ja 
jäljitysjärjestelmät;
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Or. en

Perustelu

Immateriaalioikeuksien loukkaukset kattavat kaikentyyppiset loukkaukset.

Tarkistus 75
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
väärentämistä ja piratismia, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät;

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
väärentämistä ja piratismia, mukaan 
luettuina väärentämisen ja piratismin 
vaikutukset perusoikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 76
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
väärentämistä ja piratismia, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät;

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
väärentämistä ja piratismia;

Or. de

Tarkistus 77
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
väärentämistä ja piratismia, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät;

f) lisätä ja edistää tietämystä teknisistä 
välineistä sekä kehittää edelleen teknisiä 
välineitä, joilla voidaan ennaltaehkäistä ja 
torjua väärentämistä ja piratismia, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät;

Or. fi

Tarkistus 78
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) parantaa tietämystä nykyisistä 
toimivista laillisista liiketoimintamalleista, 
joiden avulla tekijänoikeuksien alaisia 
teoksia asetetaan kaupallisesti tai muuten 
saataville;

Or. de

Tarkistus 79
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) määritellä parhaat strategiat 
kansallisia käytäntöjä ja niin julkisen 
kuin yksityisen sektorin 
immateriaalioikeuksien 
täytäntöönpanokeinoja varten ja edistää 
niitä.

Or. fr
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Tarkistus 80
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) seurata laillisen verkkotarjonnan 
vaikutusta luvattoman sisällön käyttöön ja 
raportoida siitä;

Or. en

Tarkistus 81
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) arvioida tehokkaiden digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteuttamisen esteitä ja 
suosittaa tehokkaita toimintavaihtoehtoja 
tällaisten esteiden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 82
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kutsuttava seurantakeskus koolle 
säännöllisin väliajoin 4 artiklan mukaisesti;

a) kutsuttava seurantakeskus koolle 
säännöllisin väliajoin vähintään kerran 
vuodessa 4 artiklan mukaisesti ja 
tiedotettava asianmukaisesti kokouksista 
ja niiden tuloksista julkisten 
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kuulemisfoorumien välityksellä;

Or. es

Tarkistus 83
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laadittava menetelmä riippumattomien, 
objektiivisten, vertailukelpoisten ja 
luotettavien immateriaalioikeuksien 
loukkauksia koskevien tietojen keräämistä, 
analysoimista ja raportoimista varten;

b) laadittava avoin menetelmä 
riippumattomien, objektiivisten, 
vertailukelpoisten ja luotettavien 
immateriaalioikeuksien loukkauksia 
koskevien tietojen keräämistä, 
analysoimista ja raportoimista varten;

Or. en

Tarkistus 84
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laadittava menetelmä riippumattomien, 
objektiivisten, vertailukelpoisten ja 
luotettavien immateriaalioikeuksien 
loukkauksia koskevien tietojen keräämistä, 
analysoimista ja raportoimista varten;

b) laadittava menetelmä riippumattomien, 
objektiivisten, vertailukelpoisten, selkeiden
ja luotettavien immateriaalioikeuksien 
loukkauksia koskevien tietojen keräämistä, 
analysoimista ja raportoimista varten;

Or. fi

Tarkistus 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
loukkauksista;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 86
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
loukkauksista;

c) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
säännöllisesti riippumattomia,
objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
loukkauksista;

Or. fi

Tarkistus 87
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja aineettoman omaisuuden 
taloudellisesta arvosta ja sen osuudesta 
talouden kasvuun, hyvinvointiin, 
innovointiin, luovaan toimintaan, 
kulttuurien kirjoon, korkealaatuisten 
työpaikkojen luomiseen sekä 
korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämiseen unionissa;

d) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja aineettoman omaisuuden 
arvosta ja sen osuudesta talouden kasvuun, 
hyvinvointiin, innovointiin, luovaan 
toimintaan, kulttuurien kirjoon, 
korkealaatuisten työpaikkojen luomiseen 
sekä korkealaatuisten tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen unionissa;
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Or. es

Tarkistus 88
László Tőkés

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja aineettoman omaisuuden 
taloudellisesta arvosta ja sen osuudesta 
talouden kasvuun, hyvinvointiin, 
innovointiin, luovaan toimintaan, 
kulttuurien kirjoon, korkealaatuisten 
työpaikkojen luomiseen sekä 
korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämiseen unionissa;

d) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja aineettoman omaisuuden 
taloudellisesta arvosta ja sen osuudesta 
talouden kasvuun, hyvinvointiin, 
innovointiin, luovaan toimintaan, 
kulttuurien ja kielten kirjoon, 
korkealaatuisten työpaikkojen luomiseen 
sekä korkealaatuisten tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen unionissa;

Or. en

Tarkistus 89
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laadittava säännöllisin väliajoin eri 
talouden alojen, maantieteellisten alueiden 
ja loukattujen immateriaalioikeuksien 
tyyppien mukaan arviointeja ja 
erityiskertomuksia, joissa arvioidaan muun 
muassa immateriaalioikeuksien 
loukkausten vaikutuksia yhteiskuntaan, 
talouteen, terveyteen, ympäristöön ja 
turvallisuuteen sekä tällaisten loukkausten 
yhteyksiä järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen ja terrorismiin;

e) laadittava säännöllisin väliajoin eri 
talouden alojen, maantieteellisten alueiden 
ja loukattujen immateriaalioikeuksien 
tyyppien mukaan arviointeja ja 
erityiskertomuksia, joissa arvioidaan muun 
muassa immateriaalioikeuksien 
loukkausten vaikutuksia yhteiskuntaan, 
talouteen, terveyteen, ympäristöön ja 
turvallisuuteen sekä tarkastellaan 
haasteita, joita uudet tieto- ja 
viestintätekniikat asettavat näiden 
oikeuksien uusien hallinnointimallien 
suunnittelulle;
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Or. es

Tarkistus 90
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laadittava säännöllisin väliajoin eri 
talouden alojen, maantieteellisten alueiden 
ja loukattujen immateriaalioikeuksien 
tyyppien mukaan arviointeja ja 
erityiskertomuksia, joissa arvioidaan muun 
muassa immateriaalioikeuksien 
loukkausten vaikutuksia yhteiskuntaan, 
talouteen, terveyteen, ympäristöön ja 
turvallisuuteen sekä tällaisten loukkausten 
yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen 
ja terrorismiin;

e) laadittava säännöllisin väliajoin eri 
talouden alojen, maantieteellisten alueiden 
ja loukattujen immateriaalioikeuksien 
tyyppien mukaan arviointeja ja 
erityiskertomuksia, joissa arvioidaan muun 
muassa immateriaalioikeuksien 
loukkausten vaikutuksia yhteiskuntaan, 
talouteen, terveyteen, ympäristöön ja 
turvallisuuteen sekä tällaisten loukkausten 
yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen;

Or. de

Tarkistus 91
Zoltán Bagó

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
tietoa parhaista käytännöistä 
seurantakeskuksen muodossa 
kokoontuvien edustajien keskuudessa ja 
kehitettävä strategioita tällaisten 
käytäntöjen pohjalta;

f) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
tietoa parhaista käytännöistä 
seurantakeskuksen muodossa 
kokoontuvien edustajien ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten elinten keskuudessa ja 
kehitettävä ja levitettävä strategioita 
tällaisten käytäntöjen pohjalta;

Or. hu
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Tarkistus 92
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) laadittava raportteja ja julkaisuja unionin 
kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista ja järjestettävä konferensseja 
sekä internet- ja muita kampanjoita, 
tapahtumia ja tapaamisia Euroopan ja 
kansainvälisellä tasolla;

g) laadittava raportteja ja julkaisuja unionin 
kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista sekä yhteisön 
tavaramerkkien että kansallisten 
tavaramerkkien tapauksessa ja 
järjestettävä konferensseja sekä internet- ja 
muita kampanjoita, tapahtumia ja 
tapaamisia Euroopan ja kansainvälisellä 
tasolla;

Or. ro

Tarkistus 93
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) laadittava raportteja ja julkaisuja unionin 
kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista ja järjestettävä konferensseja 
sekä internet- ja muita kampanjoita, 
tapahtumia ja tapaamisia Euroopan ja 
kansainvälisellä tasolla;

g) laadittava raportteja ja julkaisuja unionin 
kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista ja järjestettävä sellaisia
konferensseja sekä internet- ja muita 
kampanjoita, tapahtumia ja tapaamisia 
Euroopan ja kansainvälisellä tasolla, joissa 
tarkastellaan uusia tasapainoisia ja 
joustavia ehdotuksia 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi 
erityisen arkaluonteisilla aloilla, kuten 
kulttuurialalla ja luovalla alalla, 
kunnioittaen kansalaisten käyttöoikeutta 
voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti;

Or. es
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Tarkistus 94
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kehitettävä ja järjestettävä internet- ja 
muuta koulutusta immateriaalioikeuksien 
suojeluun osallistuville kansallisille 
virkamiehille;

h) kehitettävä ja järjestettävä internet- ja 
muuta koulutusta immateriaalioikeuksien 
suojeluun osallistuville kansallisille 
viranomaisille;

Or. es

Tarkistus 95
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) tutkittava, arvioitava ja edistettävä 
ammattikäyttöön tarkoitettuja teknisiä 
välineitä ja viiteteknologioita, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät, 
joiden avulla aito tuote voidaan erottaa 
väärennetystä;

j) kerättävä tietoja, tutkittava, arvioitava ja 
edistettävä ammattikäyttöön tarkoitettuja 
teknisiä välineitä ja viiteteknologioita, 
mukaan luettuina seuranta- ja 
jäljitysjärjestelmät, joiden avulla aito tuote 
voidaan erottaa väärennetystä;

Or. es

Tarkistus 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) tehtävä yhteistyötä kansallisten 
viranomaisten kanssa sellaisen sähköisen 

Poistetaan.
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verkon kehittämiseksi, jonka välityksellä 
voidaan vaihtaa tietoja 
immateriaalioikeuksien suojaamisesta, 
mukaan luettuina reaaliaikaiset 
hälytykset ja tiedot 
immateriaalioikeuksien loukkauksista 
immateriaalioikeuksien suojelua 
käsittelevien jäsenvaltioiden hallintojen, 
elinten ja järjestöjen välillä;

Or. de

Tarkistus 97
László Tőkés

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) tehtävä yhteistyötä kansallisten 
viranomaisten kanssa sellaisen sähköisen 
verkon kehittämiseksi, jonka välityksellä 
voidaan vaihtaa tietoja 
immateriaalioikeuksien suojaamisesta, 
mukaan luettuina reaaliaikaiset hälytykset 
ja tiedot immateriaalioikeuksien 
loukkauksista immateriaalioikeuksien 
suojelua käsittelevien jäsenvaltioiden 
hallintojen, elinten ja järjestöjen välillä;

k) tehtävä yhteistyötä kansallisten 
viranomaisten kanssa 
immateriaalioikeuksien suojeluun 
liittyvien nykyisten kansallisten 
tietokantojen yhdenmukaistamiseksi ja 
sähköisen verkon kehittämiseksi tällä 
alalla tietojenvaihtoa varten, mukaan 
luettuina reaaliaikaiset hälytykset ja tiedot 
immateriaalioikeuksien loukkauksista 
immateriaalioikeuksien suojelua 
käsittelevien jäsenvaltioiden hallintojen, 
elinten ja järjestöjen välillä;

Or. en

Tarkistus 98
Jean-Marie Cavada

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) lujitettava hallinnollista yhteistyötä 
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piratismin ja väärentämisen torjuntaan 
jäsenvaltioissa osallistuvien 
toimivaltaisten viranomaisten kaikilla 
tasoilla;

Or. fr

Tarkistus 99
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) kehitettävä yleisön saatavilla oleva 
verkkosivusto, joka tarjoaa tietoja, 
esimerkkejä parhaista käytännöistä, 
vapaasti ladattavia valistusvälineitä ja 
valmiuksien vahvistamiseen liittyviä 
aloitteita, jotka koskevat lukuisia 
lainsäädännöllisiä ja muita 
immateriaalioikeuksiin kohdistuvien 
loukkausten torjuntakeinoja;

Or. es

Tarkistus 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) laadittava strategioita yhteistyössä 
jäsenvaltioiden teollisoikeuksien 
keskusvirastojen kanssa, mukaan luettuna 
Beneluxin immateriaalioikeusvirasto, ja 
kehitettävä immateriaalioikeuksien 
suojeluun liittyviä tekniikoita, taitoja ja 
välineitä, mukaan luettuina 
koulutusohjelmat ja valistuskampanjat;

l) kehitettävä sellaisia strategioita 
yhteistyössä jäsenvaltioiden 
teollisoikeuksien keskusvirastojen kanssa, 
mukaan luettuna Beneluxin 
immateriaalioikeusvirasto, jotka liittyvät
immateriaalioikeuksien suojeluun, mukaan 
luettuina koulutusohjelmat ja 
valistuskampanjat;
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Or. de

Tarkistus 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) kehitettävä ohjelmia kolmansille 
maille annettavasta teknisestä avusta sekä 
kehitettävä ja toimitettava erityisiä 
koulutusohjelmia ja -tapahtumia 
immateriaalioikeuksien suojeluun 
osallistuvia kolmansien maiden 
virkamiehiä varten;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 102
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) kehitettävä ohjelmia kolmansille maille 
annettavasta teknisestä avusta sekä 
kehitettävä ja toimitettava erityisiä 
koulutusohjelmia ja -tapahtumia 
immateriaalioikeuksien suojeluun 
osallistuvia kolmansien maiden 
virkamiehiä varten;

m) kehitettävä ohjelmia kolmansille maille 
annettavasta teknisestä avusta sekä 
kehitettävä ja toimitettava erityisiä 
koulutusohjelmia ja -tapahtumia 
immateriaalioikeuksien suojeluun 
osallistuvia kolmansien maiden 
toimivaltaisia viranomaisia varten;

Or. es

Tarkistus 103
Zoltán Bagó
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) kehitettävä ohjelmia kolmansille maille 
annettavasta teknisestä avusta sekä 
kehitettävä ja toimitettava erityisiä 
koulutusohjelmia ja -tapahtumia 
immateriaalioikeuksien suojeluun 
osallistuvia kolmansien maiden 
virkamiehiä varten;

m) kehitettävä ohjelmia kolmansille maille 
annettavasta teknisestä avusta sekä 
kehitettävä ja toimitettava erityisiä 
koulutusohjelmia ja -tapahtumia 
immateriaalioikeuksien suojeluun 
osallistuvia kolmansien maiden 
toimivaltaisia viranomaisia varten;

Or. hu

Tarkistus 104
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) kehitettävä ohjelmia kolmansille maille 
annettavasta teknisestä avusta sekä 
kehitettävä ja toimitettava erityisiä 
koulutusohjelmia ja -tapahtumia 
immateriaalioikeuksien suojeluun 
osallistuvia kolmansien maiden 
virkamiehiä varten;

m) kehitettävä ohjelmia kolmansille maille 
annettavasta teknisestä avusta sekä 
kehitettävä ja toimitettava erityisiä 
koulutusohjelmia ja -tapahtumia 
immateriaalioikeuksien suojeluun 
osallistuvia kolmansien maiden 
virkamiehiä varten; tehtävä heidän 
kanssaan yhteistyötä, jotta voidaan 
tunnistaa uudet väärentämismenetelmät 
ja kehittää keinoja tällaisten käytäntöjen 
torjumiseksi;

Or. ro

Tarkistus 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – p alakohta
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Komission teksti Tarkistus

p) toteutettava muita tällaisia toimia, jotka 
ovat tarpeen, jotta virasto voi täyttää 
1 kohdassa vahvistetut tehtävät.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto kutsuu 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin kokouksiin 
koolle edustajia immateriaalioikeuksien 
suojelua käsittelevistä julkishallinnoista, 
elimistä ja järjestöistä sekä yksityiseltä 
sektorilta.

1. Virasto kutsuu 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin kokouksiin 
koolle edustajia immateriaalioikeuksien 
suojelua käsittelevistä julkishallinnoista, 
elimistä ja järjestöistä sekä valtiosta 
riippumattomista järjestöistä ja
yksityiseltä sektorilta.

Or. de

Tarkistus 107
Zoltán Bagó

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto kutsuu 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin kokouksiin 
koolle edustajia immateriaalioikeuksien 
suojelua käsittelevistä julkishallinnoista, 
elimistä ja järjestöistä sekä yksityiseltä 
sektorilta.

1. Virasto kutsuu 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin kokouksiin 
koolle edustajia immateriaalioikeuksien 
suojelua käsittelevistä jäsenvaltioiden
julkishallinnoista, elimistä ja järjestöistä 
sekä yksityiseltä sektorilta.

Or. hu
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Tarkistus 108
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto kutsuu 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin kokouksiin 
koolle edustajia immateriaalioikeuksien 
suojelua käsittelevistä julkishallinnoista, 
elimistä ja järjestöistä sekä yksityiseltä 
sektorilta.

1. Virasto kutsuu 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin kokouksiin 
koolle edustajia immateriaalioikeuksien 
suojelua käsittelevistä julkishallinnoista, 
akateemisista piireistä, elimistä ja 
järjestöistä sekä yksityiseltä sektorilta.

Or. ro

Tarkistus 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurantakeskukseen koolle kutsuttuihin
yksityisen sektorin edustajiin on 
kuuluttava laaja ja edustava joukko 
unionin ja kansallisia elimiä, jotka 
edustavat sellaisia eri talouden aloja, 
joihin immateriaalioikeuksien 
loukkausten torjunta vaikuttaa eniten ja 
joilla on siitä eniten kokemusta.

Seurantakeskukseen koolle kutsuttujen
valtiosta riippumattomien järjestöjen ja
yksityisen sektorin edustajien kirjon on 
oltava laaja ja edustava.

Or. de

Tarkistus 110
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta



AM\876756FI.doc 51/58 PE472.123v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Seurantakeskukseen koolle kutsuttuihin 
yksityisen sektorin edustajiin on kuuluttava 
laaja ja edustava joukko unionin ja 
kansallisia elimiä, jotka edustavat sellaisia 
eri talouden aloja, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa eniten ja joilla on siitä 
eniten kokemusta.

Seurantakeskukseen koolle kutsuttuihin 
yksityisen sektorin edustajiin on kuuluttava 
laaja ja edustava joukko unionin ja 
kansallisia elimiä, jotka edustavat sellaisia 
eri aloja, joihin immateriaalioikeuksien 
loukkausten torjunta vaikuttaa eniten ja 
joilla on siitä eniten kokemusta.

Or. es

Tarkistus 111
Paul Nuttall

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajajärjestöjen ja pienten ja 
keskisuurten yritysten on oltava 
asianmukaisesti edustettuina.

Kuluttajajärjestöt ja pienet ja keskisuuret 
yritykset on jätettävä näiden prosessien 
ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajajärjestöjen ja pienten ja 
keskisuurten yritysten on oltava 
asianmukaisesti edustettuina.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Tarkistus 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajajärjestöjen ja pienten ja 
keskisuurten yritysten on oltava 
asianmukaisesti edustettuina.

Pienten ja keskisuurten yritysten, 
kuluttajan- ja käyttäjänsuojajärjestöjen, 
tietosuojajärjestöjen ja -yhdistysten, 
työmarkkinaosapuolten ja kulttuurialan 
toimijoiden, myös yhdistysten, on oltava 
asianmukaisesti edustettuina.

Or. fr

Tarkistus 114
Sabine Verheyen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajajärjestöjen ja pienten ja 
keskisuurten yritysten on oltava 
asianmukaisesti edustettuina.

Kuluttajajärjestöjen, internetpalvelujen 
välittäjien sekä kulttuurin alan ja luovan 
alan sidosryhmien ja pienten ja 
keskisuurten yritysten on oltava 
asianmukaisesti edustettuina.

Or. en

Tarkistus 115
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajajärjestöjen ja pienten ja 
keskisuurten yritysten on oltava 
asianmukaisesti edustettuina.

Kuluttajajärjestöjen ja pienten ja 
keskisuurten yritysten sekä kulttuurialan 
ja luovan alan edustajien on oltava 
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asianmukaisesti edustettuina. Lisäksi on 
harkittava kulttuuripalvelujen ja 
-foorumien käyttäjien yhteisten 
kansalaisjärjestöjen ja kulttuuriperinnön 
suojelusta vastaavien säätiöiden 
mahdollista osallistumista.

Or. es

Tarkistus 116
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto kutsuu kokouksiin yhden 
kansallisen edustajan kustakin 
jäsenvaltiosta sekä viisi edustajaa 
Euroopan parlamentista ja viisi edustajaa 
komissiosta.

3. Virasto kutsuu kokouksiin yhden 
kansallisen edustajan kustakin 
jäsenvaltiosta sekä viisi edustajaa 
Euroopan parlamentista ja viisi edustajaa 
komissiosta. Kokouksiin kutsuttavien 
Euroopan parlamentin edustajien osalta 
on otettava huomioon, missä 
valiokunnissa kyseiset jäsenet toimivat, 
jotta voidaan taata niiden alojen 
mahdollisimman suuri edustus, joihin 
immateriaalioikeudet erityisesti 
vaikuttavat, kuten teollisuus, kulttuuri tai 
terveys.

Or. es

Tarkistus 117
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 2 artikla 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut kokoukset voidaan järjestää 
myös työryhmäkokouksina 

5. Edellä 2 artikla 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut kokoukset voidaan järjestää 
myös työryhmäkokouksina 
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seurantakeskuksen yhteydessä. Enintään 
kaksi Euroopan parlamentin edustajaa ja 
enintään kaksi komission edustajaa 
kutsutaan työryhmien kokouksiin 
tarkkailijoina.

seurantakeskuksen yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 118
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 2 artikla 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut kokoukset voidaan järjestää 
myös työryhmäkokouksina 
seurantakeskuksen yhteydessä. Enintään 
kaksi Euroopan parlamentin edustajaa ja 
enintään kaksi komission edustajaa 
kutsutaan työryhmien kokouksiin 
tarkkailijoina.

5. Edellä 2 artikla 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut kokoukset voidaan järjestää 
myös työryhmäkokouksina 
seurantakeskuksen yhteydessä. Enintään 
kaksi Euroopan parlamentin edustajaa ja 
enintään kaksi komission edustajaa 
kutsutaan työryhmien kokouksiin.

Or. es

Tarkistus 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta henkilötietojen käsittelyä 
koskevaa lainsäädäntöä,
seurantakeskuksen muodossa 
kokoontuvien jäsenvaltioiden ja yksityisen 
sektorin edustajien on

Seurantakeskuksen muodossa 
kokoontuvien jäsenvaltioiden edustajien on

Or. de
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Tarkistus 120
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toimittava avoimesti julkaisemalla ja 
asettamalla helposti saataville kaikki 
asiaa koskevat tiedot, kuten käsitellyt 
tutkimustulokset, tilastot ja 
oikeuskäytäntö, sekä julkaisemalla 
kokousten yksityiskohtaiset pöytäkirjat.

Or. en

Tarkistus 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilötietoja ei saa luovuttaa, 
käsitellä, tallentaa tai käyttää muihin 
tarkoituksiin, ei edes viraston tai 
seurantakeskuksen ohjeiden mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 122
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Virasto ottaa huomioon 
jäsenvaltioiden nykyiset velvoitteet, joiden 
perusteella niiden on annettava tietoja 
immateriaalioikeuksien loukkauksista, ja 
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pyrkii välttämään toimien 
päällekkäisyyttä.

Or. en

Perustelu

Emme halua immateriaalioikeuksien suojeluun päällekkäisiä toimia.

Tarkistus 123
Paul Nuttall

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) suosituksia tulevista toimintalinjoista 
immateriaalioikeuksien suojelun alalla, 
myös siitä, miten jäsenvaltioiden välistä
yhteistyötä voidaan tehostaa.

e) suosituksia tulevista toimintalinjoista 
immateriaalioikeuksien suojelun alalla, 
myös siitä, miten jäsenvaltioiden osalta
voidaan tehostaa toissijaisuusperiaatetta ja 
miten voidaan edistää riippumattomuutta, 
omavaraisuutta ja vapaita markkinoita.

Or. en

Tarkistus 124
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) suosituksia tulevista toimintalinjoista 
immateriaalioikeuksien suojelun alalla, 
myös siitä, miten jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä voidaan tehostaa.

e) huomioita immateriaalioikeuksien
suojelusta ja mahdollisista tulevista 
toimintalinjoista ja strategioista, myös 
siitä, miten jäsenvaltioiden kanssa 
tehtävää ja niiden välistä yhteistyötä 
voidaan tehostaa niiden omia kokemuksia 
hyödyntäen.

Or. en
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Perustelu

Viraston olisi esitettävä jäsenvaltioille huomioita, ei tiukkoja suosituksia.

Tarkistus 125
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) suosituksia tulevista toimintalinjoista 
immateriaalioikeuksien suojelun alalla, 
myös siitä, miten jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä voidaan tehostaa.

e) suosituksia tulevista toimintalinjoista 
immateriaalioikeuksien suojelun alalla, 
myös siitä, miten jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä voidaan tehostaa ja miten 
voidaan vastata uusien tieto- ja 
viestintätekniikoiden asettamiin 
haasteisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
niihin aloihin, joilla luonteensa vuoksi on 
suuri aineeton arvo tai jotka vaikuttavat 
välittömästi kansalaisten oikeuksiin ja 
terveyteen.

Or. es

Tarkistus 126
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arviointikertomuksessa arvioidaan 
viraston suoritusta tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa erityisesti siltä osin, 
miten se on vaikuttanut 
immateriaalioikeuksien suojeluun 
sisämarkkinoilla.

2. Arviointikertomuksessa arvioidaan 
viraston suoritusta tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa erityisesti siltä osin, 
miten se on vaikuttanut 
immateriaalioikeuksien suojeluun 
sisämarkkinoilla, ja kiinnittäen erityistä 
huomiota niihin eri osa-alueisiin ja 
aloihin, joihin immateriaalioikeudet 
vaikuttavat.



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

FI

Or. es


