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Amendement 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het economisch welzijn van de 
Europese Unie (hierna "de Unie" genoemd) 
berust op duurzame creativiteit en 
innovatie. Om de toekomstige welvaart 
veilig te stellen zijn effectieve 
beschermingsmaatregelen noodzakelijk.

(1) Het welzijn en de sociale, economische 
en culturele ontwikkeling van de Europese 
Unie (hierna "de Unie" genoemd) berust op 
de instandhouding en bevordering van 
haar erfgoed, haar duurzame creativiteit 
en haar vermogen tot innovatie; daarom 
moet de rol die de toegang tot en 
overdracht van technologie, kennis en 
cultuur spelen in deze ontwikkeling 
worden erkend en tot uiting komen in 
maatregelen die beantwoorden aan de 
nieuwe sociale behoeften van de 
informatiemaatschappij en die met name 
stroken met de het UNESCO-Verdrag van 
20 oktober 2005 betreffende de 
bescherming en de bevordering van de 
diversiteit van cultuuruitingen;

Or. fr

Amendement 15
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het economisch welzijn van de 
Europese Unie (hierna "de Unie" genoemd) 
berust op duurzame creativiteit en 
innovatie. Om de toekomstige welvaart 
veilig te stellen zijn effectieve 
beschermingsmaatregelen noodzakelijk.

(1) Het economisch welzijn van de 
Europese Unie (hierna "de Unie" genoemd) 
berust op duurzame creativiteit en 
innovatie. Om deze bron van welvaart 
veilig te stellen voor de toekomst zijn niet 
alleen bevorderingsmaatregelen, maar 
ook effectieve beschermingsmaatregelen 
noodzakelijk.

Or. es
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Amendement 16
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het economisch welzijn van de 
Europese Unie (hierna "de Unie" genoemd) 
berust op duurzame creativiteit en 
innovatie. Om de toekomstige welvaart 
veilig te stellen zijn effectieve 
beschermingsmaatregelen noodzakelijk.

(1) Het economisch en cultureel welzijn 
van de Europese Unie (hierna "de Unie" 
genoemd) berust op duurzame creativiteit 
en innovatie. Om de toekomstige welvaart 
veilig te stellen zijn effectieve 
beschermingsmaatregelen noodzakelijk, 
evenals het vermogen om nieuwe 
instrumenten voor toegang tot creatieve 
werken te ontwikkelen of in te voeren.

Or. en

Amendement 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Intellectuele-eigendomsrechten zijn 
vitale bedrijfsmiddelen die ertoe bijdragen
dat degenen die zich bezighouden met 
innovatie of creativiteit een billijke 
vergoeding voor hun werk ontvangen en 
dat hun investering in onderzoek en 
nieuwe ideeën wordt beschermd.

(2) Intellectuele-eigendomsrechten moeten 
enerzijds garanderen dat degenen die zich 
bezighouden met innovatie of creativiteit 
een billijke beloning ontvangen voor hun 
werk en hun investering in onderzoek en 
nieuwe ideeën, en anderzijds de 
verspreiding van technologie en kennis 
mogelijk maken, zodat tot cultuur voor 
iedereen toegankelijk wordt.

Or. fr

Amendement 18
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Intellectuele-eigendomsrechten zijn 
vitale bedrijfsmiddelen die ertoe bijdragen
dat degenen die zich bezighouden met 
innovatie of creativiteit een billijke 
vergoeding voor hun werk ontvangen en 
dat hun investering in onderzoek en nieuwe 
ideeën wordt beschermd.

(2) Intellectuele-eigendomsrechten vormen 
een essentieel rechtskader om te 
waarborgen dat degenen die zich 
bezighouden met innovatie of creativiteit 
een billijke vergoeding voor hun werk 
ontvangen en dat hun investering in 
onderzoek en nieuwe ideeën wordt 
beschermd.

Or. es

Amendement 19
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Intellectuele-eigendomsrechten zijn 
vitale bedrijfsmiddelen die ertoe bijdragen 
dat degenen die zich bezighouden met 
innovatie of creativiteit een billijke 
vergoeding voor hun werk ontvangen en 
dat hun investering in onderzoek en nieuwe 
ideeën wordt beschermd.

(2) Intellectuele-eigendomsrechten zijn 
vitale bedrijfsmiddelen die ertoe bijdragen 
dat degenen die zich bezighouden met 
innovatie of creativiteit een billijke 
vergoeding voor hun werk ontvangen en 
dat hun investering in onderzoek en nieuwe 
ideeën wordt beschermd. Een 
uitgebalanceerd beschermingsniveau is 
nodig om degenen die zich bezighouden 
met innovatie of creativiteit in staat te 
stellen nieuwe instrumenten te 
ontwikkelen en uit te vinden die toegang 
tot creatieve werken mogelijk maken en zo 
de markt voor en de inkomsten uit 
goederen en diensten die door
intellectuele-eigendomsrechten worden 
beschermd, te vergroten.

Or. en

Amendement 20
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De voortdurende evolutie van de 
digitale economie heeft gevolgen gehad 
voor de doeltreffendheid van de het 
geldende kader van maatregelen en 
instrumenten voor de bescherming van de
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
voor wat betreft online-inhoud. Het 
nieuwe digitale milieu verandert ook de 
verhouding tussen consumenten en 
gebruikers en de inhoud en goederen 
waaraan die rechten verbonden zijn. 
Daarom moet ervoor worden gezorgd dat 
het Europees Waarnemingscentrum voor 
namaak en piraterij beschikt over 
moderne infrastructuur en over de 
financiële middelen die nodig zijn om zijn 
taken doeltreffend te kunnen uitvoeren en 
om instrumenten te kunnen gebruiken die 
aangepast zijn aan de nieuwe digitale 
context.

Or. es

Amendement 21
Malika Benarab-Attou

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De snel veranderende digitale 
economie heeft geleid tot een toename van 
onlineschendingen van intellectuele-
eigendomsrechten in de vorm van 
namaak, onrechtmatig kopiëren en 
piraterij; deze schendingen hebben 
aanzienlijke gevolgen gehad voor de 
Europese economie en de culturele en 
creatieve sectoren. Daarom moet er een 
Europees Waarnemingscentrum voor 
namaak en piraterij worden opgezet dat 
beschikt over de nodige infrastructuur en 
financiële middelen om zijn taken 
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effectief uit te voeren en om schendingen 
van intellectuele-eigendomsrechten te 
helpen bestrijden.

Or. en

Amendement 22
Paul Nuttall

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een gedegen, geharmoniseerde en 
progressieve aanpak van intellectuele-
eigendomsrechten is onmisbaar bij de 
inspanningen om de ambities van de 
Europa 2020-strategie te realiseren.

Schrappen

Or. en

Amendement 23
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een gedegen, geharmoniseerde en 
progressieve aanpak van intellectuele-
eigendomsrechten is onmisbaar bij de 
inspanningen om de ambities van de 
Europa 2020-strategie te realiseren.

(3) Een wereldwijde, op Europees niveau 
geharmoniseerde en evenwichtige aanpak 
van intellectuele-eigendomsrechten 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
regels van de Wereldhandelsorganisatie, 
het relevante rechtskader en het 
UNESCO-Verdrag van 2005 betreffende 
de bescherming en de bevordering van de 
diversiteit van cultuuruitingen, is 
onmisbaar bij de inspanningen om de 
ambities van de Europa 2020-strategie en 
de Digitale Agenda voor Europa te 
realiseren.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een gedegen, geharmoniseerde en 
progressieve aanpak van intellectuele-
eigendomsrechten is onmisbaar bij de 
inspanningen om de ambities van de 
Europa 2020-strategie te realiseren.

(3) Een geharmoniseerde en progressieve 
aanpak van intellectuele-eigendomsrechten 
is onmisbaar om de verspreiding en 
overdracht van technologie, kennis en 
cultuur te faciliteren en daarbij met name 
rekening te houden met de culturele en 
sociale behoeften van de bevolking van de 
Unie en van derde landen, in al hun 
verscheidenheid.

Or. fr

Amendement 25
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het Bureau voor harmonisatie 
binnen de interne markt is onmisbaar 
voor een doeltreffendere bescherming van 
de intellectuele-eigendomsrechten in 
Europa.

Or. fr

Amendement 26
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Bij de handhaving van het 
bestaande rechtskader en het overwegen 
van toekomstige hervormingen en 
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wijzigingen daarvan moet erop worden 
toegezien dat het recht van alle burgers op 
toegang tot cultuur en tot de nieuwe 
instrumenten voor creativiteit en 
persoonlijke ontwikkeling die de nieuwe 
informatie- en 
communicatietechnologieën bieden, wordt 
geëerbiedigd. 

Or. es

Amendement 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële 
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de 
gezondheid en veiligheid van de 
consumenten in de Unie. Daarom zijn 
effectieve, onmiddellijke en 
gecoördineerde acties nodig op Europees 
en mondiaal niveau om dit verschijnsel 
met succes te bestrijden.

Schrappen

Or. de

Amendement 28
Paul Nuttall

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële 
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de 
gezondheid en veiligheid van de 

Schrappen
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consumenten in de Unie. Daarom zijn 
effectieve, onmiddellijke en 
gecoördineerde acties nodig op Europees 
en mondiaal niveau om dit verschijnsel 
met succes te bestrijden.

Or. en

Amendement 29
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële 
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de 
gezondheid en veiligheid van de 
consumenten in de Unie. Daarom zijn 
effectieve, onmiddellijke en 
gecoördineerde acties nodig op Europees 
en mondiaal niveau om dit verschijnsel 
met succes te bestrijden.

(4) Daarom zijn effectieve, onmiddellijke 
en gecoördineerde acties nodig op 
Europees en mondiaal niveau om de 
handel in nagemaakte artikelen een halt 
toe te roepen, vooral wanneer deze 
artikelen een bedreiging vormen voor de 
gezondheid en veiligheid van de 
consumenten in de Unie.

Or. en

Amendement 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de gezondheid 
en veiligheid van de consumenten in de 
Unie. Daarom zijn effectieve, 
onmiddellijke en gecoördineerde acties 
nodig op Europees en mondiaal niveau om 

(4) Schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten kunnen een bedreiging 
vormen voor de economie en voor de 
gezondheid en de veiligheid van de 
consumenten in de Unie en in derde 
landen. Daarom zijn effectieve en 
gecoördineerde acties nodig op Europees 
en mondiaal niveau om dit verschijnsel met 
succes te bestrijden op een wijze die 
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dit verschijnsel met succes te bestrijden; rekening houdt met het algemeen belang 
en niet ten koste gaat van de 
verscheidenheid van de culturele uitingen.

Or. fr

Amendement 31
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële 
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de gezondheid 
en veiligheid van de consumenten in de 
Unie. Daarom zijn effectieve, 
onmiddellijke en gecoördineerde acties 
nodig op Europees en mondiaal niveau om 
dit verschijnsel met succes te bestrijden.

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten en de aanvoer van 
goederen die de consumenten ernstig 
kunnen schaden vormen reële 
bedreigingen, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de gezondheid 
en veiligheid van de consumenten in de 
Unie. Daarom zijn effectieve, 
onmiddellijke en gecoördineerde acties 
nodig op Europees en mondiaal niveau om 
dit verschijnsel met succes te bestrijden.

Or. lt

Amendement 32
László Tőkés

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële 
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de gezondheid 
en veiligheid van de consumenten in de 
Unie. Daarom zijn effectieve, 
onmiddellijke en gecoördineerde acties 

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële 
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de gezondheid 
en veiligheid van de consumenten in de 
Unie en voor de culturele en taalkundige 
diversiteit en het cultureel erfgoed van 
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nodig op Europees en mondiaal niveau om 
dit verschijnsel met succes te bestrijden.

Europa en de duurzame bescherming en 
bevordering daarvan. Daarom zijn 
effectieve, onmiddellijke en 
gecoördineerde acties nodig op Europees 
en mondiaal niveau om dit verschijnsel met 
succes te bestrijden.

Or. en

Amendement 33
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de gezondheid 
en veiligheid van de consumenten in de 
Unie. Daarom zijn effectieve, 
onmiddellijke en gecoördineerde acties 
nodig op Europees en mondiaal niveau om 
dit verschijnsel met succes te bestrijden.

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een bedreiging 
voor de economie van de Unie, voor de 
gezondheid en veiligheid van de 
consumenten en voor de instandhouding 
van een milieu dat bevorderlijk is voor de 
culturele en creatieve productie en dat een 
billijke beloning van auteurs en gelijke 
toegang voor het publiek waarborgt. 
Daarom zijn effectieve, onmiddellijke en 
gecoördineerde acties nodig op Europees 
en mondiaal niveau om dit verschijnsel met 
succes te bestrijden.

Or. es

Amendement 34
Paul Nuttall

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Tegen de achtergrond van de 
algemene strategie inzake intellectuele-
eigendomsrechten waarin wordt voorzien 
door de resolutie van de Raad van 
25 september 2008 betreffende een 

Schrappen
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algemeen Europees plan ter bestrijding 
van namaak en piraterij verzocht de Raad 
de Commissie een Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
piraterij op te richten (hierna "het 
Waarnemingcentrum" genoemd). Hiertoe 
heeft de Commissie een netwerk van 
deskundigen uit de publieke en 
particuliere sector gevormd en de taken 
ervan omschreven in de mededeling 
"Voor een versterkte handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten in de 
interne markt".

Or. en

Amendement 35
Paul Nuttall

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In de mededeling is bepaald dat het 
Waarnemingscentrum als centraal punt 
moet fungeren voor het verzamelen, 
monitoren en rapporteren van informatie 
en gegevens over alle inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten. Het 
Waarnemingscentrum dient te worden 
gebruikt als platform voor samenwerking 
tussen vertegenwoordigers van nationale 
overheden en belanghebbende partijen 
om ideeën en expertise over beste 
praktijken uit te wisselen, om 
gemeenschappelijke 
handhavingstrategieën te ontwikkelen en 
aanbevelingen voor beleidsmakers op te 
stellen. In de mededeling is vermeld dat 
het Waarnemingscentrum wordt 
ondergebracht bij en beheerd door de 
Commissiediensten.

Schrappen

Or. en
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Amendement 36
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In de mededeling is bepaald dat het 
Waarnemingscentrum als centraal punt 
moet fungeren voor het verzamelen, 
monitoren en rapporteren van informatie en 
gegevens over alle inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten. Het 
Waarnemingscentrum dient te worden 
gebruikt als platform voor samenwerking 
tussen vertegenwoordigers van nationale 
overheden en belanghebbende partijen om 
ideeën en expertise over beste praktijken 
uit te wisselen, om gemeenschappelijke 
handhavingstrategieën te ontwikkelen en 
aanbevelingen voor beleidsmakers op te 
stellen. In de mededeling is vermeld dat het 
Waarnemingscentrum wordt ondergebracht 
bij en beheerd door de Commissiediensten.

(6) In de mededeling is bepaald dat het 
Waarnemingscentrum als centraal punt 
moet fungeren voor het verzamelen, 
monitoren en rapporteren van informatie en 
gegevens over alle inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten. Het 
Waarnemingscentrum dient te worden 
gebruikt als platform voor samenwerking 
tussen vertegenwoordigers van nationale 
overheden en belanghebbende partijen om 
ideeën en expertise over beste praktijken 
uit te wisselen, gemeenschappelijke 
handhavingstrategieën te ontwikkelen, de 
kosten van handhavingsmaatregelen te 
evalueren, beste praktijken met betrekking 
tot legale online-aanbiedingen en de 
gevolgen ervan voor de omvang van de 
piraterij te analyseren en op feiten 
steunende beleidsaanbevelingen voor 
beleidsmakers op te stellen. In de 
mededeling is vermeld dat het 
Waarnemingscentrum wordt ondergebracht 
bij en beheerd door de Commissiediensten.

Or. en

Amendement 37
László Tőkés

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In de mededeling is bepaald dat het 
Waarnemingscentrum als centraal punt 
moet fungeren voor het verzamelen, 
monitoren en rapporteren van informatie en 
gegevens over alle inbreuken op 

(6) In de mededeling is bepaald dat het 
Waarnemingscentrum als centraal punt 
moet fungeren voor het verzamelen, 
monitoren en rapporteren van informatie en 
gegevens over alle inbreuken op 
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intellectuele-eigendomsrechten. Het 
Waarnemingscentrum dient te worden 
gebruikt als platform voor samenwerking 
tussen vertegenwoordigers van nationale 
overheden en belanghebbende partijen om 
ideeën en expertise over beste praktijken 
uit te wisselen, om gemeenschappelijke 
handhavingstrategieën te ontwikkelen en 
aanbevelingen voor beleidsmakers op te 
stellen. In de mededeling is vermeld dat het 
Waarnemingscentrum wordt ondergebracht 
bij en beheerd door de Commissiediensten.

intellectuele-eigendomsrechten. Het 
Waarnemingscentrum dient te worden 
gebruikt als platform voor samenwerking 
tussen vertegenwoordigers van nationale 
overheden en alle publieke en private 
belanghebbende partijen om ideeën en 
expertise over beste praktijken uit te 
wisselen, om gemeenschappelijke 
handhavingstrategieën te ontwikkelen en 
aanbevelingen voor beleidsmakers op te 
stellen. In de mededeling is vermeld dat het 
Waarnemingscentrum wordt ondergebracht 
bij en beheerd door de Commissiediensten.

Or. en

Amendement 38
Paul Nuttall

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Raad nodigde in zijn resolutie over 
de versterkte handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt van 
1 maart 2010 de Commissie, de lidstaten 
en het bedrijfsleven uit om het 
Waarnemingscentrum te voorzien van 
beschikbare betrouwbare en vergelijkbare 
gegevens over namaak en piraterij en om 
gezamenlijk binnen het kader van het 
Waarnemingscentrum plannen voor 
verdere informatievergaring te ontwikkelen 
en vast te stellen. De Raad nodigde 
eveneens het Waarnemingscentrum uit om 
jaarlijks een uitvoerig verslag te publiceren 
over de reikwijdte, de omvang en de 
hoofdkenmerken van namaak en piraterij, 
en het effect ervan op de interne markt. Het 
jaarverslag dient te worden opgesteld met 
behulp van informatie die wordt verstrekt 
door de overheden van de lidstaten, de 
Commissie en de particuliere sector, met 
inachtneming van de grenzen van de 
gegevensbeschermingswetgeving, en 

(7) De Raad nodigde in zijn resolutie over 
de versterkte handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt van 
1 maart 2010 de Commissie, de lidstaten 
en het bedrijfsleven uit om het 
Waarnemingscentrum te voorzien van 
beschikbare betrouwbare en vergelijkbare 
gegevens over namaak en piraterij en om 
gezamenlijk binnen het kader van het 
Waarnemingscentrum plannen voor 
verdere informatievergaring te ontwikkelen 
en vast te stellen. De Raad nodigde 
eveneens het Waarnemingscentrum uit om 
jaarlijks een uitvoerig verslag te publiceren 
over de reikwijdte, de omvang en de 
hoofdkenmerken van namaak en piraterij, 
en het effect ervan op de interne markt. Het 
jaarverslag dient niet te worden opgesteld 
met behulp van informatie die wordt 
verstrekt door de overheden van de 
lidstaten, de Commissie en de particuliere 
sector, met inachtneming van de grenzen 
van de gegevensbeschermingswetgeving, 
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betrekking te hebben op de reikwijdte, de 
omvang en hoofdkenmerken van namaak 
en piraterij, evenals de gevolgen voor de 
interne markt.

en betrekking te hebben op de reikwijdte, 
de omvang en hoofdkenmerken van 
namaak en piraterij, evenals de gevolgen 
voor de interne markt, aangezien dit 
onnodige en dure administratieve 
rompslomp zou meebrengen en duplicatie 
van bestaande functies, bijvoorbeeld 
tussen plaatselijke instanties die zich 
bezighouden met handelsnormen, zou 
betekenen.

Or. en

Amendement 39
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Raad nodigde in zijn resolutie over 
de versterkte handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt van 
1 maart 2010 de Commissie, de lidstaten 
en het bedrijfsleven uit om het 
Waarnemingscentrum te voorzien van 
beschikbare betrouwbare en vergelijkbare 
gegevens over namaak en piraterij en om 
gezamenlijk binnen het kader van het 
Waarnemingscentrum plannen voor 
verdere informatievergaring te ontwikkelen 
en vast te stellen. De Raad nodigde 
eveneens het Waarnemingscentrum uit om 
jaarlijks een uitvoerig verslag te publiceren 
over de reikwijdte, de omvang en de 
hoofdkenmerken van namaak en piraterij, 
en het effect ervan op de interne markt. Het 
jaarverslag dient te worden opgesteld met 
behulp van informatie die wordt verstrekt
door de overheden van de lidstaten, de 
Commissie en de particuliere sector, met 
inachtneming van de grenzen van de 
gegevensbeschermingswetgeving, en 
betrekking te hebben op de reikwijdte, de 
omvang en hoofdkenmerken van namaak 
en piraterij, evenals de gevolgen voor de 

(7) De Raad nodigde in zijn resolutie over 
de versterkte handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt van 
1 maart 2010 de Commissie, de lidstaten 
en het bedrijfsleven uit om het 
Waarnemingscentrum te voorzien van 
beschikbare betrouwbare en vergelijkbare 
gegevens over inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten en om gezamenlijk 
binnen het kader van het 
Waarnemingscentrum plannen voor 
verdere informatievergaring te ontwikkelen 
en vast te stellen. De Raad nodigde 
eveneens het Waarnemingscentrum uit om 
jaarlijks een uitvoerig verslag te publiceren 
over de reikwijdte, de omvang en de 
hoofdkenmerken van inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, en het 
effect ervan op de interne markt. Het 
jaarverslag dient te worden opgesteld met 
behulp van informatie die wordt verstrekt 
door de overheden van de lidstaten, de 
Commissie en de particuliere sector, met 
inachtneming van de grenzen van de 
gegevensbeschermingswetgeving, en 
betrekking te hebben op de reikwijdte, de 
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interne markt. omvang en hoofdkenmerken van 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, evenals de gevolgen 
voor de interne markt.

Or. en

Motivering

Inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten dekken alle soorten inbreuken.

Amendement 40
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Raad nodigde in zijn resolutie over 
de versterkte handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt van 
1 maart 2010 de Commissie, de lidstaten 
en het bedrijfsleven uit om het 
Waarnemingscentrum te voorzien van 
beschikbare betrouwbare en vergelijkbare 
gegevens over namaak en piraterij en om 
gezamenlijk binnen het kader van het 
Waarnemingscentrum plannen voor 
verdere informatievergaring te ontwikkelen 
en vast te stellen. De Raad nodigde 
eveneens het Waarnemingscentrum uit om 
jaarlijks een uitvoerig verslag te publiceren 
over de reikwijdte, de omvang en de 
hoofdkenmerken van namaak en piraterij, 
en het effect ervan op de interne markt. Het 
jaarverslag dient te worden opgesteld met 
behulp van informatie die wordt verstrekt 
door de overheden van de lidstaten, de 
Commissie en de particuliere sector, met 
inachtneming van de grenzen van de 
gegevensbeschermingswetgeving, en 
betrekking te hebben op de reikwijdte, de 
omvang en hoofdkenmerken van namaak 
en piraterij, evenals de gevolgen voor de 
interne markt.

(7) De Raad nodigde in zijn resolutie over 
de versterkte handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt van 
1 maart 2010 de Commissie, de lidstaten 
en het bedrijfsleven uit om het 
Waarnemingscentrum te voorzien van 
beschikbare betrouwbare en vergelijkbare 
gegevens over namaak en piraterij en om 
gezamenlijk binnen het kader van het 
Waarnemingscentrum plannen voor 
verdere informatievergaring te ontwikkelen 
en vast te stellen. De Raad nodigde 
eveneens het Waarnemingscentrum uit om 
jaarlijks een uitvoerig verslag te publiceren 
over de reikwijdte, de omvang en de 
hoofdkenmerken van namaak en piraterij, 
en het effect ervan op de interne markt. Het 
jaarverslag dient in de eerste plaats te 
worden opgesteld met behulp van 
informatie die afkomstig is van breed, 
onafhankelijk, multidisciplinair en 
betrouwbaar onderzoek dat op 
transparante wijze wordt besteld en 
gepubliceerd door het 
Waarnemingscentrum, en in de tweede 
plaats met behulp van informatie die 
wordt verstrekt door de overheden van de
lidstaten, de Commissie, de particuliere 
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sector en de betrokken maatschappelijke 
actoren, met inachtneming van de grenzen 
van de gegevensbeschermingswetgeving, 
en betrekking te hebben op de reikwijdte, 
de omvang en hoofdkenmerken van 
namaak en piraterij, evenals de gevolgen 
voor de interne markt.

Or. en

Amendement 41
Marek Henryk Migalski

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien de omvang van de taken 
waarmee het Waarnemingscentrum wordt 
belast, is er een oplossing nodig voor een 
toereikende en duurzame infrastructuur 
voor de taakvervulling van het 
Waarnemingscentrum.

(11) Gezien de omvang van de taken 
waarmee het Waarnemingscentrum wordt 
belast, is er een oplossing nodig voor een 
toereikende en duurzame infrastructuur 
voor de taakvervulling van het 
Waarnemingscentrum zonder dat daardoor 
extra kosten ontstaan.

Or. pl

Amendement 42
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien de omvang van de taken 
waarmee het Waarnemingscentrum wordt 
belast, is er een oplossing nodig voor een 
toereikende en duurzame infrastructuur 
voor de taakvervulling van het 
Waarnemingscentrum.

(11) Gezien de omvang van de taken 
waarmee het Waarnemingscentrum wordt 
belast, is er een oplossing nodig voor een 
toereikende en duurzame infrastructuur 
voor de taakvervulling van het 
Waarnemingscentrum, alsook voor de 
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middelen die nodig zijn voor de verdere 
ontwikkeling ervan. De middelen moeten 
afgestemd zijn op de complexe aard van 
de taak van het Waarnemingscentrum, die 
zeer uiteenlopende terreinen beslaat die 
bijzonder gevoelig zijn omdat zij 
betrekking hebben op de rechten van de 
burgers. 

Or. es

Amendement 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze taken dienen betrekking te 
hebben op alle door het recht van de Unie 
of door het nationale recht van de 
betrokken lidstaat bestreken intellectuele-
eigendomsrechten op dit gebied, aangezien 
de inbreukmakende handelingen veelal op 
een reeks intellectuele-eigendomsrechten 
betrekking hebben. Voorts zijn er gegevens 
en uitwisseling van beste praktijken op het 
gehele terrein van intellectuele-
eigendomsrechten nodig om een compleet 
beeld van de situatie te krijgen en het 
mogelijk te maken brede strategieën op te 
stellen ter bestrijding van inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten. Tegen de 
achtergrond van deze taken dient het 
mandaat van het Bureau daarom te worden 
uitgebreid met de bescherming van 
octrooien, auteursrechten en naburige 
rechten, evenals geografische 
aanduidingen.

(14) Deze taken dienen betrekking te 
hebben op alle door het recht van de Unie 
of door het nationale recht van de 
betrokken lidstaat bestreken intellectuele-
eigendomsrechten op dit gebied, aangezien 
de inbreukmakende handelingen veelal op 
een reeks intellectuele-eigendomsrechten 
betrekking hebben. Voorts is er 
uitwisseling op het gehele terrein van 
intellectuele-eigendomsrechten nodig om 
een compleet beeld van de situatie in de 
lidstaten te krijgen. Tegen de achtergrond 
van deze taken dient het mandaat van het 
Bureau daarom te worden uitgebreid met 
de bescherming van octrooien, 
auteursrechten en naburige rechten, evenals 
geografische aanduidingen.

Or. de

Amendement 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het Waarnemingscentrum, 
bijeengeroepen door het Bureau, dient 
een kenniscentrum te worden voor 
informatie en gegevens over inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten door 
gebruik te maken van de expertise, 
ervaring en middelen van het Bureau.

Schrappen

Or. de

Amendement 45
Marek Henryk Migalski

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het Waarnemingscentrum, 
bijeengeroepen door het Bureau, dient een 
kenniscentrum te worden voor informatie 
en gegevens over inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten door 
gebruik te maken van de expertise, 
ervaring en middelen van het Bureau.

(16) Het Waarnemingscentrum, 
bijeengeroepen door het Bureau, dient een 
kenniscentrum te worden voor informatie 
en gegevens over inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten door 
gebruik te maken van de expertise, 
ervaring en middelen van het Bureau en 
van de onderzoeksinstellingen van de 
lidstaten.

Or. pl

Amendement 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Bureau dient een overlegforum te (17) Het Bureau dient een overlegforum te 
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bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde van 
intellectuele-eigendomsrechten, het door 
middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de bewustmaking van 
de bevolking van de gevolgen van 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
te zorgen voor het vergroten van het 
inzicht in de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten, het door middel van 
geschikte opleidingsmaatregelen 
bevorderen van de expertise van personen 
die betrokken zijn bij de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten en het 
vergroten van kennis over technieken voor 
de preventie van namaak.

Or. de

Amendement 47
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
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bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het 
Bureau aanvullende taken te verrichten, 
zoals het vergroten van het inzicht in de 
waarde van intellectuele-
eigendomsrechten, het door middel van 
geschikte opleidingsmaatregelen 
bevorderen van de expertise van personen 
die betrokken zijn bij de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten, het 
vergroten van kennis over technieken 
voor de preventie van namaak en het 
verbeteren van samenwerking met derde 
landen en internationale organisaties.

bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Daarom moet rekening 
worden gehouden met de gevolgen van de 
digitalisering en de nieuwe technologieën 
voor de strategieën voor de bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten en
voor de proliferatie van nieuwe 
creativiteitsniches die ook op een 
passende en evenwichtige wijze moeten 
worden beschermd.

Or. es

Amendement 48
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde van 
intellectuele-eigendomsrechten, het door 
middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde van 
intellectuele-eigendomsrechten, het door 
middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-
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eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

Or. en

Motivering

Inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten dekken alle soorten inbreuken.

Amendement 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde 
van intellectuele-eigendomsrechten, het 
door middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
evalueren van de gevolgen van inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten voor de 
creativiteit en de innovatie in de Unie, het 
door middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de evaluatie van inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, het 
vergroten van kennis over technieken voor 
de preventie van piraterij en het verbeteren 
van samenwerking met derde landen en 
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internationale organisaties.

Or. en

Amendement 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde van 
intellectuele-eigendomsrechten, het door 
middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden, in 
samenwerking met alle belanghebbende 
partijen en in het bijzonder de 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, samenbrengt 
en zorgt voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten en van de gevolgen van 
toepassing van maatregelen tegen 
inbreuken op deze rechten voor de 
economie, het onderzoek en de 
gezondheid, ook in ontwikkelingslanden. 
Voorts dient het Bureau aanvullende taken 
te verrichten, zoals het vergroten van het 
inzicht in de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten, het door middel van 
geschikte opleidingsmaatregelen 
bevorderen van de expertise van personen 
die betrokken zijn bij de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten, het 
vergroten van kennis over technieken voor 
de preventie van namaak en het verbeteren 
van samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

Or. fr
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Amendement 51
Marek Henryk Migalski

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde van 
intellectuele-eigendomsrechten, het door 
middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde van 
intellectuele-eigendomsrechten, het door 
middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties en op dit gebied 
gespecialiseerde niet-gouvernementele 
organisaties.

Or. pl

Amendement 52
Marietje Schaake
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Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde van 
intellectuele-eigendomsrechten, het door 
middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en 
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve,
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde van 
intellectuele-eigendomsrechten, het door 
middel van geschikte
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties. Bovendien 
moet het Waarnemingscentrum de 
mogelijkheden voor effectieve 
concurrentie met ongeautoriseerde 
online-inhoud en de gevolgen van 
concurrentie voor de hoeveelheid 
ongeautoriseerde inhoud analyseren. 

Or. en

Amendement 53
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde 
van intellectuele-eigendomsrechten, het 
door middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

Or. es

Amendement 54
Paul Nuttall

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 
aanbieders van internetdiensten. Ook dient 
te worden gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van consumenten en 
kleine en middelgrote ondernemingen.

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 
aanbieders van internetdiensten. 
Consumenten en kleine en middelgrote 
ondernemingen moeten worden vrijgesteld 
van deze processen.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 
aanbieders van internetdiensten. Ook dient 
te worden gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van consumenten en
kleine en middelgrote ondernemingen.

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische, sociale 
en culturele sectoren, met name die welke 
het meest bloot kunnen staan aan
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 
aanbieders van internetdiensten. Ook dient 
te worden gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van kleine en 
middelgrote ondernemingen. Met 
betrekking tot de vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk middenveld moet het 
Bureau er bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum overeenkomstig 
artikel 11 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie op toezien dat de organen 
die zich inzetten voor de bescherming van 
consumenten en gebruikers, de 
organisaties en verenigingen voor de 
gegevensbescherming, de sociale partners 
en de culturele actoren vertegenwoordigd 
zijn, met inbegrip van het 
verenigingsleven. 

Or. fr

Amendement 56
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en
aanbieders van internetdiensten. Ook dient 
te worden gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van consumenten en 
kleine en middelgrote ondernemingen.

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische en 
culturele sectoren die het meest betrokken 
zijn bij en de meeste deskundigheid 
bezitten op het gebied van de strijd tegen 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden,
tussenpersonen op internet en 
belanghebbenden uit de culturele en 
creatieve sectoren. Ook dient te worden 
gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van consumenten en 
kleine en middelgrote ondernemingen.

Or. en

Amendement 57
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 
aanbieders van internetdiensten. Ook dient 
te worden gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van consumenten en 
kleine en middelgrote ondernemingen.

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de sectoren die het meest 
betrokken zijn bij en de meeste 
deskundigheid bezitten op het gebied van 
de strijd tegen inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 
aanbieders van internetdiensten. In dat 
verband moet speciale aandacht worden 
besteed aan sectoren die van nature een 
hoge immateriële waarde hebben, zoals de 
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culturele en de creatieve sectoren. Ook 
dient te worden gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van consumenten en 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
alsook van de scheppers en gebruikers 
van culturele diensten en platforms.

Or. es

Amendement 58
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 
aanbieders van internetdiensten. Ook dient 
te worden gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van consumenten en 
kleine en middelgrote ondernemingen.

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 
aanbieders van internetdiensten. Ook dient 
te worden gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van consumenten en 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
moeten bedrijfsleven, overheid en 
consumenten nauwer samenwerken om 
namaak en piraterij te bestrijden.

Or. lt

Amendement 59
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – title
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp Onderwerp, toepassingsgebied en 
doelstellingen

Or. en

Justification

In dit artikel gaat het niet alleen maar om het onderwerp van de verordening.

Amendement 60
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt het Bureau 
voor harmonisatie binnen de interne markt 
(hierna "het Bureau" genoemd) belast met 
bepaalde taken ten aanzien van de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten. Bij de uitvoering van 
deze taken nodigt het Bureau regelmatig 
deskundigen, overheden en 
belanghebbende partijen uit die 
bijeenkomen onder de naam "Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
piraterij" (hierna "het 
Waarnemingscentrum" genoemd).

Bij deze verordening wordt het Bureau 
voor harmonisatie binnen de interne markt 
(hierna "het Bureau" genoemd) belast met 
bepaalde taken ten aanzien van de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten om de activiteiten van 
nationale overheden, het particuliere 
bedrijfsleven en de Europese Commissie 
te faciliteren en te ondersteunen. Bij de 
uitvoering van deze taken nodigt het 
Bureau regelmatig deskundigen, overheden 
en belanghebbende partijen uit die 
bijeenkomen onder de naam "Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
piraterij" (hierna "het 
Waarnemingscentrum" genoemd).

Or. en

Motivering

Nationale overheden, het particuliere bedrijfsleven en de Commissie hebben steun van het 
Waarnemingscentrum nodig om de intellectuele-eigendomsrechten naar behoren te 
beschermen.

Amendement 61
Emma McClarkin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De belangrijkste doelstelling van het 
Bureau met betrekking tot de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten bestaat in het 
faciliteren en ondersteunen van de 
inspanningen van nationale overheden, 
het particuliere bedrijfsleven en andere 
betrokkenen binnen de Unie om een 
betere bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten te bewerkstelligen, in 
het bijzonder voor wat betreft de namaak 
van handelsmerken en schending van het 
auteursrecht, met name via ondersteuning 
van het Waarnemingscentrum.

Or. en

Motivering

Dekt de in de titel van het artikel aangebrachte wijzigingen.

Amendement 62
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verbeteren van het inzicht in de 
reikwijdte en gevolgen van inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten die 
krachtens EU-recht of het nationale recht 
van de lidstaten zijn beschermd, met 
inbegrip van industriële-eigendomsrechten, 
het auteursrecht en naburige rechten;

a) het verbeteren van het inzicht in de 
reikwijdte, het aantal, de kosten en de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten die krachtens EU-recht 
of het nationale recht van de lidstaten zijn 
beschermd, met inbegrip van industriële-
eigendomsrechten, het auteursrecht en 
naburige rechten;

Or. fi
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Amendement 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verbeteren van het inzicht in de 
reikwijdte en gevolgen van inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten die 
krachtens EU-recht of het nationale recht 
van de lidstaten zijn beschermd, met 
inbegrip van industriële-eigendomsrechten, 
het auteursrecht en naburige rechten;

a) het verbeteren van het inzicht in de 
reikwijdte en gevolgen van inbreuken en 
maatregelen tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten die 
krachtens EU-recht of het nationale recht 
van de lidstaten zijn beschermd, met 
inbegrip van industriële-eigendomsrechten, 
het auteursrecht en naburige rechten;

Or. fr

Amendement 64
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het verbeteren van het inzicht in de 
waarde van intellectuele eigendom;

b) het verbeteren van het inzicht in de 
waarde en de complexiteit van intellectuele 
eigendom in het nieuwe digitale tijdperk;

Or. es

Amendement 65
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het verbeteren van het inzicht in de 
waarde van intellectuele eigendom;

b) het verbeteren van het inzicht in de 
waarde en het doel van intellectuele 
eigendom;

Or. en
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Amendement 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het verbeteren van het inzicht in de 
waarde van intellectuele eigendom;

b) het verbeteren van het inzicht in de 
waarde van intellectuele eigendom en de 
kennis over de gevolgen van inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten voor de 
creativiteit en innovatie binnen de Unie;

Or. en

Amendement 67
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het verbeteren van de kennis over de 
gevolgen van inbreuken op het 
auteursrecht voor de economie, de 
belastinginkomsten en de arbeidsmarkt;

Or. de

Amendement 68
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) het verbeteren van de kennis over de 
wijze waarop de internetgebruikers 
omgaan met niet-commerciële benutting 
en verspreiding van legaal verkregen, 
auteursrechtelijk beschermde werken via 
vrijwillige en anonieme enquêtes;

Or. de
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Motivering

Vrijwillige, anonieme enquêtes kunnen inzicht bieden in het gebruikersgedrag zonder dat er 
gebruik hoeft te worden gemaakt van tracking- en tracingsystemen, die vanuit het oogpunt 
van de gegevensbescherming problematisch zijn.

Amendment 69
Iosif Matula

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bewustmaken van de burgers van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;

d) het bewustmaken van de burgers van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten en van het verschil 
tussen piraterij en privégebruik;

Or. ro

Amendement 70
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bewustmaken van de burgers van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;

d) het bewustmaken van de burgers van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten en het waarborgen van 
een evenwichtige eerbiediging van het 
recht van alle burgers op toegang tot 
cultuur;

Or. es

Amendement 71
Marco Scurria

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bewustmaken van de burgers van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;

d) het bewustmaken van de burgers van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten door middel van 
informatiecampagnes in alle lidstaten;

Or. it

Amendement 72
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het vergroten van de expertise van 
personen die betrokken zijn bij de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten;

e) het vergroten van de expertise van 
personen die betrokken zijn bij de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten en van hun vermogen 
om in te spelen op de nieuwe uitdagingen 
die het digitale tijdperk meebrengt;

Or. es

Amendement 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming 
en bestrijding van namaak en piraterij 
met inbegrip van tracking- en 
tracingsystemen;

Schrappen

Or. de

Amendement 74
Emma McClarkin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en 
bestrijding van namaak en piraterij met 
inbegrip van tracking- en tracingsystemen;

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en 
bestrijding van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, met inbegrip van 
tracking- en tracingsystemen;

Or. en

Motivering

Inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten dekken alle soorten inbreuken.

Amendement 75
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en 
bestrijding van namaak en piraterij met 
inbegrip van tracking- en 
tracingsystemen;

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en 
bestrijding van namaak en piraterij met 
inbegrip van de gevolgen van namaak en 
piraterij voor de grondrechten;

Or. en

Amendement 76
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en 
bestrijding van namaak en piraterij met 
inbegrip van tracking- en 
tracingsystemen;

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en 
bestrijding van namaak en piraterij;
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Or. de

Amendement 77
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en 
bestrijding van namaak en piraterij met 
inbegrip van tracking- en tracingsystemen;

f) het vergroten en bevorderen van de 
kennis van technische instrumenten en de 
verdere ontwikkeling daarvan ter 
voorkoming en bestrijding van namaak en 
piraterij met inbegrip van tracking- en 
tracingsystemen;

Or. fi

Amendement 78
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) het verbeteren van de kennis over 
bestaande, functionerende, legale 
bedrijfsmodellen die auteursrechtelijk 
beschermde werken op commerciële of 
niet-commerciële wijze aanbieden;

Or. de

Amendement 79
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) het vaststellen en bevorderen van de 
beste strategieën voor nationale 
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praktijken en technieken voor de 
handhaving van het intellectuele-
eigendomsrecht, zowel in de publieke als 
in de particuliere sector.

Or. fr

Amendement 80
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) het monitoren van en rapporteren 
over de gevolgen van legale online-
aanbiedingen voor het gebruik van 
ongeautoriseerde inhoud;

Or. en

Amendement 81
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) het beoordelen van obstakels die de 
voltooiing van een effectieve digitale 
interne markt in de weg staan en het 
aanbevelen van effectieve beleidsopties 
om die obstakels te slechten;

Or. en

Amendement 82
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het regelmatig bijeenroepen van het 
Waarnemingscentrum krachtens artikel 4;

a) het regelmatig - ten minste een maal per 
jaar - bijeenroepen van het 
Waarnemingscentrum krachtens artikel 4,
en het naar behoren bekendheid geven 
aan de vergaderingen en de uitkomsten 
daarvan via openbare 
raadplegingsplatforms;

Or. es

Amendement 83
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het opstellen van een methode voor de 
verzameling en analyse van en de 
verslaggeving over onafhankelijke, 
objectieve, vergelijkbare en betrouwbare 
gegevens met betrekking tot inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten;

b) het opstellen van een transparante 
methode voor de verzameling en analyse 
van en de verslaggeving over 
onafhankelijke, objectieve, vergelijkbare 
en betrouwbare gegevens met betrekking 
tot inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 84
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het opstellen van een methode voor de 
verzameling en analyse van en de 
verslaggeving over onafhankelijke, 
objectieve, vergelijkbare en betrouwbare 
gegevens met betrekking tot inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten;

b) het opstellen van een methode voor de 
verzameling en analyse van en de 
verslaggeving over onafhankelijke, 
objectieve, vergelijkbare, solide en 
betrouwbare gegevens met betrekking tot 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;
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Or. fi

Amendement 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens 
met betrekking tot inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten;

Schrappen

Or. de

Amendement 86
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;

c) het regelmatig verzamelen, analyseren 
en verspreiden van relevante, 
onafhankelijke, objectieve, vergelijkbare 
en betrouwbare gegevens met betrekking 
tot inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. fi

Amendement 87
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het verzamelen, analyseren en d) het verzamelen, analyseren en 
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verspreiden van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens 
inzake de economische waarde van 
intellectuele eigendom en de bijdrage 
daarvan aan economische groei, welzijn, 
innovatie, creativiteit, culturele diversiteit, 
het scheppen van hoogwaardige banen en 
de ontwikkeling van kwaliteitsproducten 
en -diensten binnen de Unie;

verspreiden van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens 
inzake de waarde van intellectuele 
eigendom en de bijdrage daarvan aan 
economische groei, welzijn, innovatie, 
creativiteit, culturele diversiteit, het 
scheppen van hoogwaardige banen en de 
ontwikkeling van kwaliteitsproducten en -
diensten binnen de Unie;

Or. es

Amendement 88
László Tőkés

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens 
inzake de economische waarde van 
intellectuele eigendom en de bijdrage 
daarvan aan economische groei, welzijn, 
innovatie, creativiteit, culturele diversiteit, 
het scheppen van hoogwaardige banen en 
de ontwikkeling van kwaliteitsproducten 
en -diensten binnen de Unie;

d) het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens 
inzake de economische waarde van 
intellectuele eigendom en de bijdrage 
daarvan aan economische groei, welzijn, 
innovatie, creativiteit, culturele en 
taalkundige diversiteit, het scheppen van 
hoogwaardige banen en de ontwikkeling 
van kwaliteitsproducten en -diensten 
binnen de Unie;

Or. en

Amendement 89
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het voorzien in regelmatige 
beoordelingen en specifieke verslagen per 
economische sector, geografisch gebied en 
type intellectuele-eigendomsrecht waarop 
inbreuk is gemaakt, waarin onder meer een 

e) het voorzien in regelmatige 
beoordelingen en specifieke verslagen per 
economische sector, geografisch gebied en 
type intellectuele-eigendomsrecht waarop 
inbreuk is gemaakt, waarin onder meer een 
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analyse wordt gemaakt van de gevolgen 
van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten op de maatschappij, de 
economie, de gezondheid, het milieu, de 
veiligheid en beveiliging, en de relatie van 
dergelijke inbreuken met georganiseerde 
misdaad en terrorisme;

analyse wordt gemaakt van de gevolgen 
van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten op de maatschappij, de 
economie, de gezondheid, het milieu, de 
veiligheid en beveiliging, en waarbij ook 
aandacht wordt besteed aan de 
uitdagingen die de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën inhouden 
voor het uitwerken van nieuwe modellen 
voor het beheren van deze rechten;

Or. es

Amendement 90
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het voorzien in regelmatige 
beoordelingen en specifieke verslagen per 
economische sector, geografisch gebied en 
type intellectuele-eigendomsrecht waarop 
inbreuk is gemaakt, waarin onder meer een 
analyse wordt gemaakt van de gevolgen 
van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten op de maatschappij, de 
economie, de gezondheid, het milieu, de 
veiligheid en beveiliging, en de relatie van 
dergelijke inbreuken met georganiseerde 
misdaad en terrorisme;

e) het voorzien in regelmatige 
beoordelingen en specifieke verslagen per 
economische sector, geografisch gebied en 
type intellectuele-eigendomsrecht waarop 
inbreuk is gemaakt, waarin onder meer een 
analyse wordt gemaakt van de gevolgen 
van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten op de maatschappij, de 
economie, de gezondheid, het milieu, de 
veiligheid en beveiliging, en de relatie van 
dergelijke inbreuken met georganiseerde 
misdaad;

Or. de

Amendement 91
Zoltán Bagó

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van informatie over beste 

f) het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van informatie over beste 
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praktijken tussen de vertegenwoordigers 
die als Waarnemingscentrum bijeenkomen, 
en het opstellen van strategieën op basis 
van dergelijke praktijken;

praktijken tussen de vertegenwoordigers 
die als Waarnemingscentrum bijeenkomen 
en de bevoegde organen van de lidstaten, 
en het opstellen en verspreiden van 
strategieën op basis van dergelijke 
praktijken;

Or. hu

Amendement 92
Iosif Matula

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het opstellen van verslagen en 
publicaties om de burgers van de Unie 
bewust te maken van de gevolgen van 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, en het organiseren van 
conferenties, online- en offlinecampagnes, 
evenementen en bijeenkomsten op 
Europees en internationaal niveau;

g) het opstellen van verslagen en 
publicaties om de burgers van de Unie 
bewust te maken van de gevolgen van 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten wat betreft zowel EU-
als nationale handelsmerken, en het 
organiseren van conferenties, online- en 
offlinecampagnes, evenementen en 
bijeenkomsten op Europees en 
internationaal niveau;

Or. ro

Amendement 93
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het opstellen van verslagen en 
publicaties om de burgers van de Unie 
bewust te maken van de gevolgen van 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, en het organiseren van 

g) het opstellen van verslagen en 
publicaties om de burgers van de Unie 
bewust te maken van de gevolgen van 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, en het organiseren van 
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conferenties, online- en offlinecampagnes, 
evenementen en bijeenkomsten op 
Europees en internationaal niveau;

conferenties, online- en offlinecampagnes, 
evenementen en bijeenkomsten op 
Europees en internationaal niveau waarin 
aandacht wordt besteed aan nieuwe, 
evenwichtige en flexibele voorstellen om 
de intellectuele-eigendomsrechten te 
beschermen in bijzonder gevoelige 
contexten, zoals die van cultuur en 
creativiteit, met inachtneming van 
toegang voor burgers overeenkomstig de 
geldende wetgeving;

Or. es

Amendement 94
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) het ontwikkelen en organiseren van 
online en andere opleidingsvormen voor 
nationale functionarissen die betrokken 
zijn bij de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten;

h) het ontwikkelen en organiseren van 
online en andere opleidingsvormen voor 
nationale autoriteiten die betrokken zijn bij 
de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. es

Amendement 95
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) het onderzoeken, evalueren en 
bevorderen van technische instrumenten 
voor professionals en 
benchmarktechnieken, met inbegrip van 
tracking- en tracingsystemen die bijdragen 
aan het onderscheiden van echte van 
namaakproducten;

j) het verzamelen van informatie, het 
onderzoeken, evalueren en bevorderen van 
technische instrumenten voor professionals 
en benchmarktechnieken, met inbegrip van 
tracking- en tracingsystemen die bijdragen 
aan het onderscheiden van echte van 
namaakproducten;
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Or. es

Amendement 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) het werken met nationale overheden 
om een onlinenetwerk te ontwikkelen ter 
uitwisseling van informatie inzake de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten, met inbegrip van 
realtime-waarschuwingen en informatie 
over inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten tussen besturen, 
organen en organisaties in de lidstaten die 
te maken hebben met de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

Schrappen

Or. de

Amendement 97
László Tőkés

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) het werken met nationale overheden om 
een onlinenetwerk te ontwikkelen ter 
uitwisseling van informatie inzake de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten, met inbegrip van 
realtime-waarschuwingen en informatie 
over inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten tussen besturen, organen 
en organisaties in de lidstaten die te maken 
hebben met de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

k) het werken met nationale overheden om 
bestaande nationale databanken met 
betrekking tot de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
harmoniseren en een onlinenetwerk op dit 
terrein op te zetten voor het uitwisselen 
van gegevens, met inbegrip van realtime-
waarschuwingen en informatie over 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, tussen besturen, 
organen en organisaties in de lidstaten die 
te maken hebben met de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

Or. en
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Amendement 98
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) het versterken van de 
administratieve samenwerking op alle 
niveaus tussen bevoegde autoriteiten die 
te maken hebben met de bestrijding van 
piraterij en namaak in de lidstaten;

Or. fr

Amendement 99
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) het ontwikkelen van een voor het 
publiek toegankelijk onlineplatform, waar 
informatie, voorbeelden van beste 
praktijken, gratis te downloaden 
bewustmakingsinstrumenten en 
initiatieven voor capaciteitsopbouw 
worden aangeboden met betrekking tot de 
talrijke wetgevings- en niet-
wetgevingsmiddelen om inbreuken op de 
intellectuele-eigendomsrechten te 
bestrijden;

Or. es

Amendement 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter l
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) het opstellen van strategieën in 
samenwerking met de centrale diensten 
voor de industriële eigendom van de 
lidstaten, waaronder het Benelux-Bureau 
voor de Intellectuele Eigendom, en het 
ontwikkelen van technieken, 
vaardigheden en instrumenten met 
betrekking tot de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten, met 
inbegrip van opleidingsprogramma's en 
bewustmakingscampagnes;

l) in samenwerking met de centrale 
diensten voor de industriële eigendom van 
de lidstaten, waaronder het Benelux-
Bureau voor de Intellectuele Eigendom, 
het opstellen van strategieën met 
betrekking tot de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten, met 
inbegrip van opleidingsprogramma's en 
bewustmakingscampagnes;

Or. de

Amendement 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) het ontwikkelen van programma's met 
betrekking tot technische ondersteuning 
voor derde landen, evenals ontwikkelen 
en aanbieden van specifieke 
opleidingsprogramma's en evenementen 
voor functionarissen van derde landen die 
betrokken zijn bij de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

Schrappen

Or. de

Amendement 102
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) het ontwikkelen van programma's met 
betrekking tot technische ondersteuning 
voor derde landen, evenals ontwikkelen en 

m) het ontwikkelen van programma's met 
betrekking tot technische ondersteuning 
voor derde landen, evenals ontwikkelen en 
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aanbieden van specifieke 
opleidingsprogramma's en evenementen 
voor functionarissen van derde landen die 
betrokken zijn bij de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

aanbieden van specifieke 
opleidingsprogramma's en evenementen 
voor de bevoegde autoriteiten van derde 
landen die betrokken zijn bij de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. es

Amendement 103
Zoltán Bagó

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) het ontwikkelen van programma's met 
betrekking tot technische ondersteuning 
voor derde landen, evenals ontwikkelen en 
aanbieden van specifieke 
opleidingsprogramma's en evenementen 
voor functionarissen van derde landen die 
betrokken zijn bij de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

m) het ontwikkelen van programma's met 
betrekking tot technische en deskundige 
ondersteuning voor derde landen en het 
verspreiden en bekendmaken van goede 
praktijken, evenals ontwikkelen en 
aanbieden van specifieke 
opleidingsprogramma's en evenementen 
voor functionarissen van derde landen die 
betrokken zijn bij de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten;

Or. hu

Amendement 104
Iosif Matula

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) het ontwikkelen van programma's met 
betrekking tot technische ondersteuning 
voor derde landen, evenals ontwikkelen en 
aanbieden van specifieke 
opleidingsprogramma's en evenementen 
voor functionarissen van derde landen die 
betrokken zijn bij de bescherming van 

m) het ontwikkelen van programma's met 
betrekking tot technische ondersteuning 
voor derde landen, evenals ontwikkelen en 
aanbieden van specifieke 
opleidingsprogramma's en evenementen 
voor functionarissen van derde landen die 
betrokken zijn bij de bescherming van 
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intellectuele-eigendomsrechten; intellectuele-eigendomsrechten; het 
samenwerken met deze laatsten om 
nieuwe namaakmethoden op te sporen en 
vast te stellen hoe die kunnen worden 
bestreden;

Or. ro

Amendement 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) het uitvoeren van vergelijkbare 
activiteiten die voor het Bureau nodig zijn 
om de in lid 1 gestelde taken te vervullen.

Schrappen

Or. de

Amendement 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau nodigt voor de in artikel 2, 
lid 2, onder a), genoemde bijeenkomsten 
vertegenwoordigers uit van 
overheidsdiensten, -organen en -
organisaties die zich bezighouden met de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en vertegenwoordigers 
van de particuliere sector.

1. Het Bureau nodigt voor de in artikel 2, 
lid 2, onder a), genoemde bijeenkomsten 
vertegenwoordigers uit van 
overheidsdiensten, -organen en -
organisaties die zich bezighouden met de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en vertegenwoordigers 
van niet-gouvernementele organisaties en 
particuliere bedrijven.

Or. de

Amendement 107
Zoltán Bagó
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau nodigt voor de in artikel 2, 
lid 2, onder a), genoemde bijeenkomsten 
vertegenwoordigers uit van 
overheidsdiensten, -organen en -
organisaties die zich bezighouden met de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en vertegenwoordigers 
van de particuliere sector.

Het Bureau nodigt voor de in artikel 2, 
lid 2, onder a), genoemde bijeenkomsten 
vertegenwoordigers uit van 
overheidsdiensten, -organen en -
organisaties van de lidstaten die zich 
bezighouden met de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten en 
vertegenwoordigers van de particuliere 
sector.

Or. hu

Amendement 108
Iosif Matula

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau nodigt voor de in artikel 2, 
lid 2, onder a), genoemde bijeenkomsten 
vertegenwoordigers uit van 
overheidsdiensten, -organen en -
organisaties die zich bezighouden met de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en vertegenwoordigers 
van de particuliere sector.

1. Het Bureau nodigt voor de in artikel 2, 
lid 2, onder a), genoemde bijeenkomsten 
vertegenwoordigers uit van 
overheidsdiensten, academische kringen, -
organen en organisaties die zich 
bezighouden met de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten en 
vertegenwoordigers van de particuliere 
sector.

Or. ro

Amendement 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot de uit de particuliere sector
uitgenodigde vertegenwoordigers die als 
het Waarnemingscentrum bijeenkomen, 
behoren een brede en representatieve 
selectie van Unie- en nationale organen 
ter vertegenwoordiging van de 
verschillende economische sectoren die 
het meest betrokken zijn bij en de meeste 
deskundigheid bezitten op het gebied van 
de strijd tegen inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten.

De uit de niet-gouvernementele 
organisaties en het particuliere 
bedrijfsleven uitgenodigde 
vertegenwoordigers die als het 
Waarnemingscentrum bijeenkomen, 
vormen een brede en representatieve 
selectie.

Or. de

Amendement 110
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot de uit de particuliere sector 
uitgenodigde vertegenwoordigers die als 
het Waarnemingscentrum bijeenkomen, 
behoren een brede en representatieve 
selectie van Unie- en nationale organen ter 
vertegenwoordiging van de verschillende 
economische sectoren die het meest 
betrokken zijn bij en de meeste 
deskundigheid bezitten op het gebied van 
de strijd tegen inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten.

Tot de uit de particuliere sector 
uitgenodigde vertegenwoordigers die als 
het Waarnemingscentrum bijeenkomen, 
behoren een brede en representatieve 
selectie van Unie- en nationale organen ter 
vertegenwoordiging van de verschillende 
sectoren die het meest betrokken zijn bij en 
de meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten.

Or. es

Amendement 111
Paul Nuttall

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumentenorganisaties en kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn naar 
behoren vertegenwoordigd.

Consumentenorganisaties en kleine en 
middelgrote ondernemingen moeten 
worden vrijgesteld van deze processen.

Or. en

Amendement 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumentenorganisaties en kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn naar 
behoren vertegenwoordigd.

Consumentenorganisaties en kleine en 
middelgrote ondernemingen moeten naar 
behoren vertegenwoordigd zijn.

Or. de

Amendement 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumentenorganisaties en kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn naar 
behoren vertegenwoordigd.

De kleine en middelgrote ondernemingen, 
de organen die zich inzetten voor de 
bescherming van consumenten en 
gebruikers, de organisaties en 
verenigingen voor de 
gegevensbescherming, de sociale partners 
en de culturele actoren, met inbegrip van 
het verenigingsleven, zijn naar behoren
vertegenwoordigd.

Or. fr

Amendement 114
Sabine Verheyen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumentenorganisaties en kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn naar 
behoren vertegenwoordigd.

Consumentenorganisaties, tussenpersonen 
op internet, belanghebbenden uit de 
culturele en creatieve sectoren en kleine 
en middelgrote ondernemingen zijn naar 
behoren vertegenwoordigd.

Or. en

Amendement 115
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumentenorganisaties en kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn naar 
behoren vertegenwoordigd.

Consumentenorganisaties en kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn naar 
behoren vertegenwoordigd, alsook de 
vertegenwoordigers van de culturele en de 
creatieve sector. Ook moet worden 
gedacht over mogelijke deelname van 
burgerorganisaties die de gebruikers van 
diensten en platforms voor de 
verspreiding van cultuur
vertegenwoordigen, alsook van 
stichtingen voor de bescherming van het 
cultureel erfgoed.

Or. es

Amendement 116
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Bureau nodigt van iedere lidstaat 
een nationale vertegenwoordiger uit en van 
het Europees Parlement en de Commissie 

3. Het Bureau nodigt van iedere lidstaat 
een nationale vertegenwoordiger uit en van 
het Europees Parlement en de Commissie 
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elk vijf. elk vijf. Bij de aanwijzing van de 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement moet rekening worden 
gehouden met de commissies waarin de 
betrokken leden zitting hebben, teneinde 
ervoor te zorgen dat de beleidsterreinen 
waar de intellectuele-eigendomsrechten 
de grootste rol spelen, maximaal 
vertegenwoordigd zijn. 

Or. es

Amendement 117
Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in artikel 2, lid 2, onder a), genoemde 
bijeenkomsten kunnen ook worden 
georganiseerd in werkgroepen binnen het 
Waarnemingscentrum. Er worden 
maximaal twee vertegenwoordigers van 
het Europees Parlement en maximaal 
twee vertegenwoordigers van de 
Commissie als waarnemers bij de 
bijeenkomsten van de werkgroepen 
uitgenodigd.

5. De in artikel 2, lid 2, onder a), genoemde 
bijeenkomsten kunnen ook worden 
georganiseerd in werkgroepen binnen het 
Waarnemingscentrum.

Or. de

Amendement 118
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in artikel 2, lid 2, onder a), genoemde 
bijeenkomsten kunnen ook worden 
georganiseerd in werkgroepen binnen het 
Waarnemingscentrum. Er worden 
maximaal twee vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement en maximaal twee 

5. De in artikel 2, lid 2, onder a), genoemde 
bijeenkomsten kunnen ook worden 
georganiseerd in werkgroepen binnen het 
Waarnemingscentrum. Er worden 
maximaal twee vertegenwoordigers van het
Europees Parlement en maximaal twee 
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vertegenwoordigers van de Commissie als 
waarnemers bij de bijeenkomsten van de 
werkgroepen uitgenodigd.

vertegenwoordigers van de Commissie bij 
de bijeenkomsten van de werkgroepen 
uitgenodigd.

Or. es

Amendement 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het recht met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
moeten de vertegenwoordigers van de 
lidstaten en de particuliere sector die als 
Waarnemingscentrum bijeenkomen:

De vertegenwoordigers van de lidstaten en 
de particuliere sector die als 
Waarnemingscentrum bijeenkomen:

Or. de

Amendement 120
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) gaan transparant te werk door alle 
relevante informatie te publiceren en 
makkelijk toegankelijk te maken, zoals 
besproken onderzoeksresultaten, 
statistieken en jurisprudentie, en door 
gedetailleerde notulen van vergaderingen 
te publiceren.

Or. en

Amendement 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Er worden geen persoonsgegevens 
doorgegeven, verzameld, verwerkt, 
opgeslagen of anderszins benut, ook niet 
in opdracht van het Bureau of het 
Waarnemingscentrum.

Or. de

Amendement 122
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Bureau houdt rekening met 
bestaande verplichtingen die op de 
lidstaten rusten met betrekking tot het 
verstrekken van informatie over 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten en streeft ernaar 
overlapping van inspanningen te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

We willen geen elkaar overlappende inspanningen om intellectuele-eigendomsrechten te 
beschermen.

Amendement 123
Paul Nuttall

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) aanbevelingen met betrekking tot het 
toekomstige beleid op het gebied van de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten, met inbegrip van de 

e) aanbevelingen met betrekking tot het 
toekomstige beleid op het gebied van de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten, met inbegrip van de 
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wijze waarop effectieve samenwerking 
tussen de lidstaten kan worden vergroot.

wijze waarop het subsidiariteitsbeginsel 
met betrekking tot de lidstaten kan worden 
versterkt en onafhankelijkheid, 
zelfredzaamheid en de vrije markt kunnen 
worden aangemoedigd.

Or. en

Amendement 124
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) aanbevelingen met betrekking tot het 
toekomstige beleid op het gebied van de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten, met inbegrip van de 
wijze waarop effectieve samenwerking 
tussen de lidstaten kan worden vergroot.

e) waarnemingen inzake de bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten en 
eventuele toekomstige beleidsvormen en 
strategieën, met inbegrip van de wijze 
waarop effectieve samenwerking met en 
tussen de lidstaten kan worden vergroot, op 
basis van hun eigen ervaringen.

Or. en

Motivering

Het Bureau moet waarnemingen doorgeven aan de lidstaten, geen aanbevelingen doen.

Amendement 125
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) aanbevelingen met betrekking tot het 
toekomstige beleid op het gebied van de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten, met inbegrip van de 
wijze waarop effectieve samenwerking 
tussen de lidstaten kan worden vergroot.

e) aanbevelingen met betrekking tot het 
toekomstige beleid op het gebied van de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten, met inbegrip van de 
wijze waarop effectieve samenwerking 
tussen de lidstaten kan worden vergroot en 
tot de wijze waarop kan worden 
ingespeeld op de uitdagingen die de 
nieuwe informatie- en 
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communicatietechnologieën meebrengen, 
met speciale aandacht voor sectoren die 
van nature een hoge immateriële waarde 
hebben of die rechtstreekse gevolgen 
hebben voor de rechten en de gezondheid 
van de burgers.

Or. es

Amendement 126
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het evaluatieverslag worden de 
prestaties van het Bureau bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
beoordeeld, met name ten aanzien van de 
gevolgen ervan voor de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten in de 
interne markt.

2. In het evaluatieverslag worden de 
prestaties van het Bureau bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
beoordeeld, met name ten aanzien van de 
gevolgen ervan voor de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten in de 
interne markt, en met speciale aandacht 
voor de diverse terreinen en sectoren waar 
de intellectuele-eigendomsrechten een rol 
spelen.

Or. es


