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Ändringsförslag 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) EU:s ekonomiska välstånd bygger på
långsiktigt hållbar kreativitet och
innovation. Därför bör åtgärder vidtas för 
att effektivt skydda dem om EU:s framtida 
välstånd ska kunna garanteras.

(1) EU:s sociala, ekonomiska och 
kulturella utveckling och välstånd bygger 
på att EU:s kulturarv, kreativitet och
innovationsförmåga bevaras och främjas. 
Därför bör den roll som tillgång till teknik, 
kunskap och kultur samt överföring av 
dessa spelar för denna utveckling 
erkännas genom åtgärder som motsvarar 
de nya sociala behoven i 
informationssamhället och som är 
förenliga med Unescos konvention av den 
20 oktober 2005 om skydd för och 
främjande av mångfalden av 
kulturyttringar.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) EU:s ekonomiska välstånd bygger på 
långsiktigt hållbar kreativitet och 
innovation. Därför bör åtgärder vidtas för 
att effektivt skydda dem om EU:s framtida 
välstånd ska kunna garanteras.

(1) EU:s ekonomiska välstånd bygger på 
långsiktigt hållbar kreativitet och 
innovation. Därför bör åtgärder vidtas för 
att främja och effektivt skydda dem om 
denna källa till EU:s framtida välstånd ska 
kunna garanteras.

Or. es
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Ändringsförslag 16
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) EU:s ekonomiska välstånd bygger på 
långsiktigt hållbar kreativitet och 
innovation. Därför bör åtgärder vidtas för 
att effektivt skydda dem om EU:s framtida 
välstånd ska kunna garanteras.

(1) EU:s ekonomiska och kulturella
välstånd bygger på långsiktigt hållbar 
kreativitet och innovation. Därför bör 
åtgärder vidtas för att effektivt skydda dem 
och utveckla eller införa nya verktyg för 
att få tillgång till kreativt innehåll om 
EU:s framtida välstånd ska kunna 
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Immateriell äganderätt är en vital 
tillgång för företagen som hjälper dem att 
se till att uppfinnare och upphovsmän får 
rimlig ersättning för sitt arbete och att 
deras investeringar i forskning och nya 
idéer skyddas.

(2) Immateriell äganderätt måste både
garantera att uppfinnare och upphovsmän 
får rimlig ersättning för sitt arbete och sina
investeringar i forskning och nya idéer och
göra det möjligt att sprida dessa tekniker 
och kunskaper genom att främja tillgång 
till kultur för alla.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Immateriell äganderätt är en vital 
tillgång för företagen som hjälper dem att 
se till att uppfinnare och upphovsmän får 
rimlig ersättning för sitt arbete och att 
deras investeringar i forskning och nya 
idéer skyddas.

(2) Immateriell äganderätt utgör en central 
rättslig ram för att se till att uppfinnare 
och upphovsmän får rimlig ersättning för 
sitt arbete och att deras investeringar i 
forskning och nya idéer skyddas.

Or. es

Ändringsförslag 19
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Immateriell äganderätt är en vital 
tillgång för företagen som hjälper dem att 
se till att uppfinnare och upphovsmän får 
rimlig ersättning för sitt arbete och att 
deras investeringar i forskning och nya 
idéer skyddas.

(2) Immateriell äganderätt är en vital 
tillgång för företagen som hjälper dem att 
se till att uppfinnare och upphovsmän får 
rimlig ersättning för sitt arbete och att 
deras investeringar i forskning och nya 
idéer skyddas. Det krävs en välavvägd 
skyddsnivå så att uppfinnare och 
upphovsmän kan utveckla och uppfinna 
nya verktyg som ger tillgång till kreativt 
innehåll, för att därigenom öka den totala 
marknaden och inkomsten för varor och 
tjänster som skyddas av immateriell 
äganderätt.

Or. en

Ändringsförslag 20
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den digitala ekonomin utvecklas 
ständigt, vilket innebär att de befintliga 
åtgärderna och instrumenten för skydd av 
immateriella äganderätter blir mindre 
effektiva, och detta påverkar särskilt 
internetinnehåll. I och med den nya 
digitala miljön förändras även 
konsumenternas och användarnas 
relation till det innehåll och de tillgångar 
som är kopplade till immateriella 
rättigheter. Därför måste det europeiska 
observationscentrumet mot 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning förses med modern 
infrastruktur och de anslag som krävs för 
att det ska kunna utföra sina uppgifter på 
ett ändamålsenligt sätt och förfoga över 
instrument som är anpassade till den nya 
digitala miljön.

Or. es

Ändringsförslag 21
Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den snabba tillväxten av den digitala 
ekonomin har lett till ett ökande antal 
elektroniska överträdelser av de 
immateriella äganderätterna i form av 
varumärkesförfalskningar, obehörig 
kopiering och pirattillverkning, vilket har 
haft betydande konsekvenser för den 
europeiska ekonomin och de kulturella 
och kreativa sektorerna. Det är därför 
nödvändigt att inrätta ett europeiskt 
observationscentrum mot 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning och se till att det har den 
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nödvändiga infrastrukturen och 
finansieringen för att utföra sina 
uppgifter effektivt och bidra till att 
bekämpa kränkningar av immateriella 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 22
Paul Nuttall

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En sund, harmoniserad och progressiv 
strategi för immateriell äganderätt är 
grundläggande för arbetet för att nå 
målsättningen i Europa 2020-strategin. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 23
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En sund, harmoniserad och progressiv
strategi för immateriell äganderätt är 
grundläggande för arbetet för att nå 
målsättningen i strategin Europa 2020.

(3) En övergripande, EU-harmoniserad
och välavvägd strategi för immateriell 
äganderätt är grundläggande för arbetet för 
att nå målsättningen i 
Europa 2020-strategin och den digitala
agendan för Europa. Det är även viktigt 
att ta hänsyn till 
Världshandelsorganisationens 
bestämmelser, den relevanta rättsliga 
ramen samt Unescokonventionen från 
2005 om skydd för och främjande av 
mångfalden av kulturyttringar.
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Or. es

Ändringsförslag 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En sund, harmoniserad och progressiv 
strategi för immateriell äganderätt är 
grundläggande för arbetet för att nå 
målsättningen i strategin Europa 2020. 

(3) En harmoniserad och progressiv 
strategi för immateriell äganderätt är 
grundläggande för att underlätta spridning 
och överföring av teknik, kunskap och 
kultur och att samtidigt ta hänsyn till 
mångfalden av kulturella och 
samhälleliga behov i Europa och i 
tredjeländer. 

Or. fr

Ändringsförslag 25
Jean-Marie Cavada

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Byrån för harmonisering inom den 
inre marknaden är nödvändig för att 
skapa ett bättre skydd för den 
immateriella äganderätten i Europa.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)



AM\876756SV.doc 9/58 PE472.123v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Under genomförandet av den 
befintliga rättsliga ramen samt framtida 
reformer och ändringar är det viktigt att 
värna om medborgarnas rätt till tillgång 
till kultur och de nya kreativa verktyg och 
de personliga utvecklingsmöjligheter som 
den nya informations- och 
kommunikationstekniken erbjuder.

Or. es

Ändringsförslag 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte 
bara mot EU:s ekonomi, utan dessutom 
mot EU-konsumenternas hälsa och 
säkerhet. Därför bör effektiva, 
omedelbara och samordnade åtgärder på 
europeisk och global nivå genomföras för 
att framgångsrikt bekämpa detta 
fenomen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 28
Paul Nuttall

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ständiga ökningen av utgår
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överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte 
bara mot EU:s ekonomi, utan dessutom 
mot EU-konsumenternas hälsa och 
säkerhet. Därför bör effektiva, 
omedelbara och samordnade åtgärder på 
europeisk och global nivå genomföras för 
att framgångsrikt bekämpa detta 
fenomen.

Or. en

Ändringsförslag 29
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte 
bara mot EU:s ekonomi, utan dessutom 
mot EU-konsumenternas hälsa och 
säkerhet. Därför bör effektiva, omedelbara 
och samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 
framgångsrikt bekämpa detta fenomen.

(4) Det behövs effektiva, omedelbara och 
samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå för att framgångsrikt stoppa 
handeln med förfalskade produkter, 
särskilt när de utgör ett hot mot 
EU-konsumenternas hälsa och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ständiga ökningen av
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte 
bara mot EU:s ekonomi, utan dessutom 

(4) Överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna kan utgöra ett hot mot 
såväl EU-konsumenternas som 
tredjelandskonsumenternas ekonomi, 
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mot EU-konsumenternas hälsa och 
säkerhet. Därför bör effektiva, omedelbara
och samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 
framgångsrikt bekämpa detta fenomen.

hälsa och säkerhet. Effektiva och 
samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå bör genomföras för att 
framgångsrikt bekämpa detta fenomen med 
hänsyn till det allmänna intresset och 
utan att äventyra den kulturella 
mångfalden.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte bara 
mot EU:s ekonomi, utan dessutom mot 
EU-konsumenternas hälsa och säkerhet. 
Därför bör effektiva, omedelbara och 
samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 
framgångsrikt bekämpa detta fenomen.

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna och tillhandahållandet av 
varor som kan skada konsumenterna 
allvarligt utgör reella hot, inte bara mot
EU:s ekonomi, utan dessutom mot 
EU-konsumenternas hälsa och säkerhet. 
Därför bör effektiva, omedelbara och 
samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 
framgångsrikt bekämpa detta fenomen.

Or. lt

Ändringsförslag 32
László Tőkés

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte bara 
mot EU:s ekonomi, utan dessutom mot 

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte bara 
mot EU:s ekonomi, utan dessutom mot 
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EU-konsumenternas hälsa och säkerhet. 
Därför bör effektiva, omedelbara och 
samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 
framgångsrikt bekämpa detta fenomen.

EU-konsumenternas hälsa och säkerhet 
samt mot den europeiska kulturella och 
språkliga mångfalden och kulturarvet och 
mot ett hållbart skydd och främjande av 
dessa. Därför bör effektiva, omedelbara 
och samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 
framgångsrikt bekämpa detta fenomen.

Or. en

Ändringsförslag 33
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte 
bara mot EU:s ekonomi, utan dessutom
mot EU-konsumenternas hälsa och 
säkerhet. Därför bör effektiva, omedelbara 
och samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 
framgångsrikt bekämpa detta fenomen.

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett hot mot EU:s 
ekonomi, mot EU-konsumenternas hälsa 
och säkerhet och mot bevarandet av en 
gynnsam miljö för kulturell och kreativ 
produktion som ger upphovsmännen 
skälig ersättning och en rättvis tillgång 
för allmänheten. Därför bör effektiva, 
omedelbara och samordnade åtgärder på 
europeisk och global nivå genomföras för 
att framgångsrikt bekämpa detta fenomen.

Or. es

Ändringsförslag 34
Paul Nuttall

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den övergripande strategi för 
immateriell äganderätt som efterlystes i 

utgår
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rådets resolution av den 25 september 
2008 om en heltäckande europeisk plan 
mot varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning uppmanade rådet
kommissionen att inrätta ett europeiskt 
observationscentrum för 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning (i fortsättningen kallat 
”observationscentrumet”). Kommissionen 
bildade därför ett nätverk av experter från 
offentlig och privat sektorer och beskrev 
dess uppgifter i meddelandet om att säkra 
säkerställandet av skydd för immateriella 
rättigheter på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 35
Paul Nuttall

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Enligt meddelandet skulle 
observationscentrumet bli den centrala 
resursen för insamling, övervakning och 
rapportering av information och uppgifter 
i samband med alla typer av överträdelser 
av immateriella äganderätter. 
Observationscentrumet skulle användas 
som en plattform för samarbete mellan 
företrädare för nationella myndigheter 
och intressenter för att utbyta idéer och 
expertkunskaper om bästa praxis, 
utveckla gemensamma strategier för 
säkerställande av skyddet och lämna 
rekommendationer till beslutsfattare. 
Enligt meddelandet skulle 
observationscentrumet inrymmas i och 
ledas av kommissionens enheter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 36
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Enligt meddelandet skulle 
observationscentrumet bli den centrala 
resursen för insamling, övervakning och 
rapportering av information och uppgifter i 
samband med alla typer av överträdelser av 
immateriella äganderätter. 
Observationscentrumet skulle användas 
som en plattform för samarbete mellan 
företrädare för nationella myndigheter och 
intressenter för att utbyta idéer och 
expertkunskaper om bästa praxis, utveckla 
gemensamma strategier för säkerställande 
av skyddet och lämna rekommendationer
till beslutsfattare. Enligt meddelandet 
skulle observationscentrumet inrymmas i 
och ledas av kommissionens enheter.

(6) Enligt meddelandet skulle 
observationscentrumet bli den centrala 
resursen för insamling, övervakning och 
rapportering av information och uppgifter i 
samband med alla typer av överträdelser av 
immateriella äganderätter. 
Observationscentrumet skulle användas 
som en plattform för samarbete mellan 
företrädare för nationella myndigheter och 
intressenter för att utbyta idéer och 
expertkunskaper om bästa praxis, utveckla 
gemensamma strategier för säkerställande 
av skyddet, utvärdera kostnaderna för 
åtgärderna för säkerställande av skyddet, 
analysera bästa praxis i fråga om lagliga 
erbjudanden online och deras effekt på 
omfattningen av pirattillverkning samt 
lämna evidensbaserade 
policyrekommendationer till beslutsfattare. 
Enligt meddelandet skulle 
observationscentrumet inrymmas i och 
ledas av kommissionens enheter.

Or. en

Ändringsförslag 37
László Tőkés

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Enligt meddelandet skulle 
observationscentrumet bli den centrala 
resursen för insamling, övervakning och 
rapportering av information och uppgifter i 
samband med alla typer av överträdelser av 

(6) Enligt meddelandet skulle 
observationscentrumet bli den centrala 
resursen för insamling, övervakning och 
rapportering av information och uppgifter i 
samband med alla typer av överträdelser av 
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immateriella äganderätter. 
Observationscentrumet skulle användas 
som en plattform för samarbete mellan 
företrädare för nationella myndigheter och 
intressenter för att utbyta idéer och 
expertkunskaper om bästa praxis, utveckla 
gemensamma strategier för säkerställande 
av skyddet och lämna rekommendationer 
till beslutsfattare. Enligt meddelandet 
skulle observationscentrumet inrymmas i 
och ledas av kommissionens enheter.

immateriella äganderätter. 
Observationscentrumet skulle användas 
som en plattform för samarbete mellan 
företrädare för nationella myndigheter och 
alla offentliga och privata intressenter för 
att utbyta idéer och expertkunskaper om 
bästa praxis, utveckla gemensamma 
strategier för säkerställande av skyddet och 
lämna rekommendationer till beslutsfattare. 
Enligt meddelandet skulle 
observationscentrumet inrymmas i och 
ledas av kommissionens enheter.

Or. en

Ändringsförslag 38
Paul Nuttall

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I sin resolution om säkerställande av 
skyddet för immateriella äganderätter på 
den inre marknaden av den 1 mars 2010 
uppmanade rådet kommissionen, 
medlemsstaterna och industrin att ge 
observationscentrumet tillgängliga pålitliga 
och jämförbara data om 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning och att gemensamt 
utveckla och fatta beslut om planer för hur 
ytterligare information kan samlas in till 
observationscentrumet. Rådet uppmanade 
också observationscentrumet att varje år 
offentliggöra en uttömmande årsrapport 
om varumärkesförfalskningens och 
pirattillverkningens omfattning, storlek och 
viktigaste egenskaper samt dess 
konsekvenser för den inre marknaden. Den 
årsrapporten skulle utarbetas med den 
information som inom ramen för lagarna 
om uppgiftsskydd lämnades av 
medlemsstaternas myndigheter, 
kommissionen och den privata sektorn om 

(7) I sin resolution om säkerställande av 
skyddet för immateriella äganderätter på 
den inre marknaden av den 1 mars 2010 
uppmanade rådet kommissionen, 
medlemsstaterna och industrin att ge 
observationscentrumet tillgängliga pålitliga 
och jämförbara data om 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning och att gemensamt 
utveckla och fatta beslut om planer för hur 
ytterligare information kan samlas in till 
observationscentrumet. Rådet uppmanade 
också observationscentrumet att varje år 
offentliggöra en uttömmande årsrapport 
om varumärkesförfalskningens och 
pirattillverkningens omfattning, storlek och 
viktigaste egenskaper samt dess 
konsekvenser för den inre marknaden. Den 
årsrapporten bör inte utarbetas med den 
information som inom ramen för lagarna 
om uppgiftsskydd lämnades av 
medlemsstaternas myndigheter, 
kommissionen och den privata sektorn om 
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varumärkesförfalskningens och 
pirattillverkningens omfattning, storlek och 
viktigaste egenskaper samt dess 
konsekvenser för den inre marknaden.

varumärkesförfalskningens och 
pirattillverkningens omfattning, storlek och 
viktigaste egenskaper samt dess 
konsekvenser för den inre marknaden,
eftersom detta skulle innebära en tung 
och onödig börda i form av en kostsam 
byråkrati och dubblering av befintliga 
funktioner, exempelvis mellan lokala 
myndighetskontor som ansvarar för 
handelsnormer.

Or. en

Ändringsförslag 39
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I sin resolution om säkerställande av 
skyddet för immateriella äganderätter på 
den inre marknaden av den 1 mars 2010 
uppmanade rådet kommissionen, 
medlemsstaterna och industrin att ge 
observationscentrumet tillgängliga pålitliga 
och jämförbara data om 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning och att gemensamt 
utveckla och fatta beslut om planer för hur 
ytterligare information kan samlas in till 
observationscentrumet. Rådet uppmanade 
också observationscentrumet att varje år 
offentliggöra en uttömmande årsrapport 
om varumärkesförfalskningens och 
pirattillverkningens omfattning, storlek
och viktigaste egenskaper samt dess
konsekvenser för den inre marknaden. Den 
årsrapporten skulle utarbetas med den 
information som inom ramen för lagarna 
om uppgiftsskydd lämnades av 
medlemsstaternas myndigheter,
kommissionen och den privata sektorn om 
varumärkesförfalskningens och 
pirattillverkningens omfattning, storlek

(7) I sin resolution om säkerställande av 
skyddet för immateriella äganderätter på 
den inre marknaden av den 1 mars 2010 
uppmanade rådet kommissionen, 
medlemsstaterna och industrin att ge 
observationscentrumet tillgängliga pålitliga 
och jämförbara data om överträdelser av 
de immateriella äganderätterna och att 
gemensamt utveckla och fatta beslut om 
planer för hur ytterligare information kan 
samlas in till observationscentrumet. Rådet 
uppmanade också observationscentrumet 
att varje år offentliggöra en uttömmande 
årsrapport om omfattningen av, storleken 
på och de viktigaste egenskaperna hos
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna samt deras konsekvenser 
för den inre marknaden. Den årsrapporten 
skulle utarbetas med den information som 
inom ramen för lagarna om uppgiftsskydd 
lämnades av medlemsstaternas 
myndigheter, kommissionen och den 
privata sektorn om omfattningen av, 
storleken på och de viktigaste 
egenskaperna hos överträdelserna av de 
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och viktigaste egenskaper samt dess
konsekvenser för den inre marknaden.

immateriella äganderätterna samt deras
konsekvenser för den inre marknaden.

Or. en

Motivering

Överträdelser av de immateriella äganderätterna omfattar alla slags överträdelser.

Ändringsförslag 40
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I sin resolution om säkerställande av 
skyddet för immateriella äganderätter på 
den inre marknaden av den 1 mars 2010 
uppmanade rådet kommissionen, 
medlemsstaterna och industrin att ge
observationscentrumet tillgängliga pålitliga 
och jämförbara data om 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning och att gemensamt 
utveckla och fatta beslut om planer för hur 
ytterligare information kan samlas in till 
observationscentrumet. Rådet uppmanade 
också observationscentrumet att varje år 
offentliggöra en uttömmande årsrapport 
om varumärkesförfalskningens och 
pirattillverkningens omfattning, storlek och 
viktigaste egenskaper samt dess 
konsekvenser för den inre marknaden. Den 
årsrapporten skulle utarbetas med den 
information som inom ramen för lagarna 
om uppgiftsskydd lämnades av 
medlemsstaternas myndigheter, 
kommissionen och den privata sektorn om 
varumärkesförfalskningens och 
pirattillverkningens omfattning, storlek och 
viktigaste egenskaper samt dess 
konsekvenser för den inre marknaden.

(7) I sin resolution om säkerställande av 
skyddet för immateriella äganderätter på 
den inre marknaden av den 1 mars 2010 
uppmanade rådet kommissionen, 
medlemsstaterna och industrin att ge 
observationscentrumet tillgängliga pålitliga 
och jämförbara data om 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning och att gemensamt 
utveckla och fatta beslut om planer för hur 
ytterligare information kan samlas in till 
observationscentrumet. Rådet uppmanade 
också observationscentrumet att varje år 
offentliggöra en uttömmande årsrapport 
om varumärkesförfalskningens och 
pirattillverkningens omfattning, storlek och 
viktigaste egenskaper samt dess 
konsekvenser för den inre marknaden. Den 
årsrapporten bör i första hand utarbetas 
med information som hämtas från 
omfattande, oberoende, tvärvetenskaplig 
och tillförlitlig forskning som beställs och 
offentliggörs av observationscentrumet 
och i andra hand med den information 
som inom ramen för lagarna om 
uppgiftsskydd lämnas av medlemsstaternas 
myndigheter, kommissionen, den privata 
sektorn och det civila samhällets 
intressenter om 
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varumärkesförfalskningens och 
pirattillverkningens omfattning, storlek och 
viktigaste egenskaper samt dess 
konsekvenser för den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 41
Marek Henryk Migalski

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Mot bakgrund av de många uppgifter 
som tilldelats observationscentrumet bör 
det finnas en lösning för att säkra en 
adekvat och hållbar infrastruktur så att 
observationscentrumet kan fullfölja sina 
uppgifter.

(11) Mot bakgrund av de många uppgifter 
som tilldelats observationscentrumet bör 
det finnas en lösning för att utan 
ytterligare kostnader säkra en adekvat och 
hållbar infrastruktur så att 
observationscentrumet kan fullfölja sina 
uppgifter.

Or. pl

Ändringsförslag 42
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Mot bakgrund av de många uppgifter 
som tilldelats observationscentrumet bör 
det finnas en lösning för att säkra en 
adekvat och hållbar infrastruktur så att 
observationscentrumet kan fullfölja sina 
uppgifter.

(11) Mot bakgrund av de många uppgifter 
som tilldelats observationscentrumet bör 
det finnas en lösning för att säkra en 
adekvat och hållbar infrastruktur samt 
tillräckliga resurser så att 
observationscentrumet kan fullfölja sina 
uppgifter. Resurserna bör vara anpassade 
till observationscentrumets komplicerade 
uppgifter, som berör många mycket skilda
och särskilt känsliga områden, eftersom 
de påverkar de medborgerliga 
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rättigheterna.

Or. es

Ändringsförslag 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Uppgifterna borde avse samtliga 
immateriella äganderätter som omfattas av 
EU:s lagstiftning eller nationell lagstiftning 
i berörda medlemsstater eftersom 
överträdelser i många fall drabbar en hel 
uppsättning olika immateriella 
äganderätter. Dessutom behövs det 
uppgifter om samtliga typer av 
immateriella äganderätter och utbyte av 
bästa praxis för att kunna få en fullständig 
bild av läget och kunna utforma 
heltäckande strategier för att minska 
överträdelserna av immateriella 
äganderätter. Vad gäller dessa uppgifter 
bör byråns uppdrag därför utvidgas till att 
även omfatta skyddet av patenträttigheter, 
copyright och tillhörande rättigheter samt 
geografiska ursprungsbeteckningar.

(14) Uppgifterna borde avse samtliga 
immateriella äganderätter som omfattas av 
EU:s lagstiftning eller nationell lagstiftning 
i berörda medlemsstater eftersom 
överträdelser i många fall drabbar en hel 
uppsättning olika immateriella 
äganderätter. Dessutom behöver man
utbyta bästa praxis om samtliga typer av 
immateriella äganderätter för att kunna få 
en fullständig bild av läget i 
medlemsstaterna. Vad gäller dessa 
uppgifter bör byråns uppdrag därför 
utvidgas till att även omfatta skyddet av 
patenträttigheter, copyright och tillhörande 
rättigheter samt geografiska 
ursprungsbeteckningar.

Or. de

Ändringsförslag 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Observationscentrumet utformas av 
byrån och är tänkt att genom tillgången 
till byråns expertkunskaper, erfarenheter 

utgår
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och resurser bli ett expertcentrum för 
information och data om överträdelser av 
immateriella äganderätter.

Or. de

Ändringsförslag 45
Marek Henryk Migalski

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Observationscentrumet utformas av 
byrån och är tänkt att genom tillgången till 
byråns expertkunskaper, erfarenheter och
resurser bli ett expertcentrum för 
information och data om överträdelser av 
immateriella äganderätter.

(16) Observationscentrumet utformas av 
byrån och är tänkt att genom tillgången till 
byråns och medlemsstaternas 
forskningsinstituts expertkunskaper, 
erfarenheter och resurser bli ett 
expertcentrum för information och data om 
överträdelser av immateriella äganderätter.

Or. pl

Ändringsförslag 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och
överträdelser av de rättigheterna, 
utvecklingen av bästa praxis och 
strategier för att skydda den immateriella 
äganderätten och för att öka allmänhetens 
kunskap om konsekvenserna av 

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och som ökar
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. Byrån bör dessutom höja 
förståelsen av värdet av immateriella 
äganderätter, öka kunskaperna hos de 
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överträdelser av immateriella äganderätter. 
Byrån bör dessutom fullgöra ytterligare 
uppgifter, till exempel höja förståelsen av 
värdet av immateriella äganderätter, öka 
kunskaperna hos de personer som arbetar 
med skyddet av immateriella äganderätter 
genom lämpliga utbildningsåtgärder, öka 
kunskaperna om olika tekniker för att 
förebygga varumärkesförfalskning och 
förbättra samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer.

personer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter genom lämpliga 
utbildningsåtgärder, öka kunskaperna om 
olika tekniker för att förebygga 
varumärkesförfalskning.

Or. de

Ändringsförslag 47
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och överträdelser 
av de rättigheterna, utvecklingen av bästa 
praxis och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten och för att öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. Byrån bör dessutom fullgöra 
ytterligare uppgifter, till exempel höja 
förståelsen av värdet av immateriella 
äganderätter, öka kunskaperna hos de 
personer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter genom 
lämpliga utbildningsåtgärder, öka 
kunskaperna om olika tekniker för att 
förebygga varumärkesförfalskning och 
förbättra samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer.

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och överträdelser 
av de rättigheterna, utvecklingen av bästa 
praxis och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten och för att öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. I detta sammanhang är det 
även viktigt att beakta digitaliseringens 
och de nya teknikernas inverkan på 
strategierna för skyddet av immateriella 
äganderätter och spridningen av nya 
kreativa idéer, som också måste skyddas 
på ett rättvist och välavvägt sätt.
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Or. es

Ändringsförslag 48
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och överträdelser 
av de rättigheterna, utvecklingen av bästa 
praxis och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten och för att öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. Byrån bör dessutom fullgöra 
ytterligare uppgifter, till exempel höja 
förståelsen av värdet av immateriella 
äganderätter, öka kunskaperna hos de 
personer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter genom lämpliga 
utbildningsåtgärder, öka kunskaperna om 
olika tekniker för att förebygga 
varumärkesförfalskning och förbättra 
samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer.

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och överträdelser 
av de rättigheterna, utvecklingen av bästa 
praxis och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten och för att öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. Byrån bör dessutom fullgöra 
ytterligare uppgifter, till exempel höja 
förståelsen av värdet av immateriella 
äganderätter, öka kunskaperna hos de 
personer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter genom lämpliga 
utbildningsåtgärder, öka kunskaperna om 
olika tekniker för att förebygga 
överträdelser av de immateriella 
äganderätterna och förbättra samarbetet 
med tredjeländer och internationella 
organisationer.

Or. en

Motivering

Överträdelser av de immateriella äganderätterna omfattar alla slags överträdelser.
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Ändringsförslag 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och överträdelser 
av de rättigheterna, utvecklingen av bästa 
praxis och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten och för att öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. Byrån bör dessutom fullgöra 
ytterligare uppgifter, till exempel höja 
förståelsen av värdet av immateriella 
äganderätter, öka kunskaperna hos de 
personer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter genom lämpliga 
utbildningsåtgärder, öka kunskaperna om 
olika tekniker för att förebygga 
varumärkesförfalskning och förbättra 
samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer.

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och överträdelser 
av de rättigheterna, utvecklingen av bästa 
praxis och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten och för att öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. Byrån bör dessutom fullgöra 
ytterligare uppgifter, till exempel 
utvärdera vilka konsekvenser 
överträdelser av immateriella äganderätter
har för kreativitet och innovation i 
unionen, öka kunskaperna hos de personer 
som arbetar med utvärdering av 
överträdelser av immateriella äganderätter 
genom lämpliga utbildningsåtgärder, öka 
kunskaperna om olika tekniker för att 
förebygga pirattillverkning och förbättra 
samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter i samarbete med 
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sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och överträdelser 
av de rättigheterna, utvecklingen av bästa 
praxis och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten och för att öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. Byrån bör dessutom fullgöra 
ytterligare uppgifter, till exempel höja 
förståelsen av värdet av immateriella 
äganderätter, öka kunskaperna hos de 
personer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter genom lämpliga 
utbildningsåtgärder, öka kunskaperna om 
olika tekniker för att förebygga 
varumärkesförfalskning och förbättra 
samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer.

alla berörda parter och särskilt 
företrädare för det civila samhället
sammanförs och som står för insamling, 
analys och spridning av relevanta 
objektiva, jämförbara och pålitliga 
uppgifter om värdet av immateriella 
äganderätter och överträdelser av de 
rättigheterna, utvecklingen av bästa praxis 
och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten, öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter och om följderna av 
tillämpningen av de åtgärder som vidtas 
mot överträdelser av immateriella 
äganderätter inom ekonomi, forskning 
och hälsa, även i utvecklingsländerna. 
Byrån bör dessutom fullgöra ytterligare 
uppgifter, till exempel höja förståelsen av 
värdet av immateriella äganderätter, öka 
kunskaperna hos de personer som arbetar 
med skyddet av immateriella äganderätter 
genom lämpliga utbildningsåtgärder, öka 
kunskaperna om olika tekniker för att 
förebygga varumärkesförfalskning och 
förbättra samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 51
Marek Henryk Migalski

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och överträdelser 
av de rättigheterna, utvecklingen av bästa 

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och överträdelser 
av de rättigheterna, utvecklingen av bästa 
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praxis och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten och för att öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. Byrån bör dessutom fullgöra 
ytterligare uppgifter, till exempel höja 
förståelsen av värdet av immateriella 
äganderätter, öka kunskaperna hos de 
personer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter genom lämpliga 
utbildningsåtgärder, öka kunskaperna om 
olika tekniker för att förebygga 
varumärkesförfalskning och förbättra 
samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer.

praxis och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten och för att öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. Byrån bör dessutom fullgöra 
ytterligare uppgifter, till exempel höja 
förståelsen av värdet av immateriella 
äganderätter, öka kunskaperna hos de 
personer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter genom lämpliga 
utbildningsåtgärder, öka kunskaperna om 
olika tekniker för att förebygga 
varumärkesförfalskning och förbättra 
samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer samt 
icke-statliga organisationer som 
specialiserar sig på detta ämnesområde.

Or. pl

Ändringsförslag 52
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och överträdelser 
av de rättigheterna, utvecklingen av bästa 
praxis och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten och för att öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. Byrån bör dessutom fullgöra 
ytterligare uppgifter, till exempel höja 
förståelsen av värdet av immateriella 
äganderätter, öka kunskaperna hos de 
personer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter genom lämpliga 

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och överträdelser 
av de rättigheterna, utvecklingen av bästa 
praxis och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten och för att öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. Byrån bör dessutom fullgöra 
ytterligare uppgifter, till exempel höja 
förståelsen av värdet av immateriella 
äganderätter, öka kunskaperna hos de 
personer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter genom lämpliga 
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utbildningsåtgärder, öka kunskaperna om 
olika tekniker för att förebygga 
varumärkesförfalskning och förbättra 
samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer.

utbildningsåtgärder, öka kunskaperna om 
olika tekniker för att förebygga 
varumärkesförfalskning och förbättra 
samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer. 
Observationscentrumet bör vidare 
analysera möjligheterna till effektiv 
konkurrens med obehörigt
internetinnehåll och konkurrensens 
effekter på omfattningen av obehörigt 
innehåll. 

Or. en

Ändringsförslag 53
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Byrån bör dessutom fullgöra 
ytterligare uppgifter, till exempel öka 
förståelsen av värdet av immateriella 
äganderätter, öka kunskaperna hos de 
personer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter genom 
lämpliga utbildningsåtgärder, öka 
kunskaperna om olika tekniker för att 
förebygga varumärkesförfalskning samt
förbättra samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer.

Or. es

Ändringsförslag 54
Paul Nuttall

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska det, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska 
sektorer som i första hand berörs och har 
mest erfarenhet av kampen mot 
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare 
och leverantörer av Internettjänster. 
Konsumenter och små och medelstora 
företag bör också vara väl företrädda.

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska den, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska 
sektorer som i första hand berörs och har 
mest erfarenhet av kampen mot 
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare 
och leverantörer av Internettjänster. 
Konsumenter och små och medelstora 
företag bör undantas från dessa processer.

Or. en

Ändringsförslag 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska det, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska 
sektorer som i första hand berörs och har 
mest erfarenhet av kampen mot
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare 
och leverantörer av Internettjänster. 
Konsumenter och små och medelstora 
företag bör också vara väl företrädda.

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska det, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska, 
sociala och kulturella sektorer och särskilt 
dem som i första hand kan beröras av 
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare 
och leverantörer av Internettjänster. Små 
och medelstora företag bör också vara väl 
företrädda. När det gäller företrädare för 
det civila samhället och i enlighet med 
artikel 11 i EU-fördraget bör byrån, när 
den sammankallar 
observationscentrumet, se till att 
organisationer som arbetar för att skydda 
konsumenter och användare, 
organisationer och sammanslutningar 
som arbetar med uppgiftsskydd, 
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arbetsmarknadens parter samt kulturella 
aktörer och deras föreningar är 
företrädda.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska det, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska 
sektorer som i första hand berörs och har 
mest erfarenhet av kampen mot 
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare 
och leverantörer av Internettjänster. 
Konsumenter och små och medelstora 
företag bör också vara väl företrädda.

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska det, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska 
sektorer och kultursektorer som i första 
hand berörs och har mest erfarenhet av 
kampen mot överträdelser av immateriella 
äganderätter, framför allt företrädare för 
rättsinnehavare och mellanhänder på 
internet samt intressenter från 
kultursektorn och den kreativa sektorn. 
Konsumenter och små och medelstora 
företag bör också vara väl företrädda.

Or. en

Ändringsförslag 57
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska det, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska det, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de sektorer som i 
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sektorer som i första hand berörs och har 
mest erfarenhet av kampen mot 
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare 
och leverantörer av Internettjänster. 
Konsumenter och små och medelstora 
företag bör också vara väl företrädda.

första hand berörs och har mest erfarenhet 
av kampen mot överträdelser av 
immateriella äganderätter, framför allt 
företrädare för rättsinnehavare och 
leverantörer av internettjänster. I detta 
sammanhang är det viktigt att ägna 
särskild uppmärksamhet åt de sektorer 
som till sin karaktär har ett högt 
immateriellt värde, som den kulturella 
och kreativa sektorn. Konsumenter och 
små och medelstora företag samt 
upphovsmän och användare av kulturella 
tjänster och plattformar bör också vara väl 
företrädda.

Or. es

Ändringsförslag 58
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska det, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska 
sektorer som i första hand berörs och har 
mest erfarenhet av kampen mot 
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare 
och leverantörer av Internettjänster. 
Konsumenter och små och medelstora 
företag bör också vara väl företrädda.

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska det, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska 
sektorer som i första hand berörs och har 
mest erfarenhet av kampen mot 
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare 
och leverantörer av Internettjänster. 
Konsumenter och små och medelstora 
företag bör också vara väl företrädda, och 
industrin, offentliga myndigheter och 
konsumenter bör samarbeta bättre för att 
bekämpa varumärkesförfalskning och 
piratkopiering.

Or. lt
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Ändringsförslag 59
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Område Område, tillämpningsområde och mål

Or. en

Motivering

Artikeln täcker ett bredare spektrum av frågor än bara området.

Ändringsförslag 60
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning får byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden (i 
fortsättningen kallat ”byrån”) vissa 
uppgifter med anknytning till skyddet av 
immateriell äganderätt. När det utför sina 
uppgifter ska byrån regelbundet bjuda in 
experter, myndigheter och berörda parter 
som ska samlas under namnet ”Europeiska 
observationscentrumet för 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning” (i fortsättningen kallat 
”observationscentrumet”).

Genom denna förordning får byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden (i 
fortsättningen kallat ”byrån”) vissa 
uppgifter med anknytning till skyddet av 
immateriell äganderätt för att underlätta 
och stödja de nationella myndigheternas, 
den privata sektorns och kommissionens 
verksamheter. När det utför sina uppgifter 
ska byrån regelbundet bjuda in experter, 
myndigheter och berörda parter som ska 
samlas under namnet ”Europeiska 
observationscentrumet för 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning” (i fortsättningen kallat 
”observationscentrumet”).

Or. en

Motivering

Nationella myndigheter, den privata sektorn och kommissionen behöver stöd från byrån för 
att verkligen kunna skydda de immateriella äganderätterna.
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Ändringsförslag 61
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Huvudsyftet med byråns verksamheter 
för skydd av immateriella äganderätter 
ska vara att stödja och underlätta de 
nationella myndigheternas, den privata 
sektorns och andra berörda personers
insatser inom unionen för att förbättra 
skyddet av immateriella äganderätter, 
särskilt i fråga om 
varumärkesförfalskning och 
piratkopiering, inte minst genom att 
stödja observationscentrumet.

Or. en

Motivering

Täcker ändringar som gjorts av artikelns rubrik.

Ändringsförslag 62
Mitro Repo

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att öka förståelsen för omfattningen och
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten som skyddas av 
EU:s lagar eller medlemsstaternas 
nationella lagar, inklusive industriell 
äganderätt, copyright och rättigheter i 
samband med copyright.

a) Att öka förståelsen för omfattningen och
konsekvenserna av, kostnaden för samt 
antalet överträdelser av den immateriella 
äganderätten som skyddas av EU:s lagar 
eller medlemsstaternas nationella lagar, 
inklusive industriell äganderätt, copyright 
och rättigheter i samband med copyright.

Or. fi



PE472.123v01-00 32/58 AM\876756SV.doc

SV

Ändringsförslag 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att öka förståelsen för omfattningen och 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten som skyddas av 
EU:s lagar eller medlemsstaternas 
nationella lagar, inklusive industriell 
äganderätt, copyright och rättigheter i 
samband med copyright.

a) Att öka förståelsen för omfattningen och 
konsekvenserna av överträdelser och 
tillämpningen av åtgärder mot 
överträdelser av den immateriella 
äganderätten som skyddas av EU:s lagar 
eller medlemsstaternas nationella lagar, 
inklusive industriell äganderätt, copyright 
och rättigheter i samband med copyright.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att öka förståelsen för värdet av 
immateriell äganderätt.

b) Att öka förståelsen för värdet av och 
komplexiteten hos immateriell äganderätt.

Or. es

Ändringsförslag 65
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att öka förståelsen för värdet av 
immateriell äganderätt.

b) Att öka förståelsen för värdet av och 
syftet med immateriell äganderätt.
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Or. en

Ändringsförslag 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att öka förståelsen för värdet av 
immateriell äganderätt.

b) Att öka förståelsen för värdet av 
immateriell äganderätt och kunskapen om 
vilka konsekvenser överträdelser av 
immateriella äganderätter har för 
kreativitet och innovation inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 67
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Att stärka kunskaperna om 
konsekvenserna av upphovsrättsliga 
överträdelser för ekonomin, 
skatteintäkterna och arbetsmarknaden.

Or. de

Ändringsförslag 68
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Att genom enkäter med frivilligt och 
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anonymt deltagande stärka kunskaperna 
om konsumenters beteende på internet 
när det gäller icke-kommersiell 
användning och spridning av 
upphovsrättsligt skyddade verk som 
förvärvats på lagligt vis.

Or. de

Motivering

Frivilliga enkäter som besvaras anonymt kan ge upplysningar om konsumenters användning, 
utan att systemen för uppföljning och spårning medför dataskyddsrättsliga problem.

Ändringsförslag 69
Iosif Matula

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att öka allmänhetens medvetenhet om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten.

d) Att öka allmänhetens medvetenhet om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten och om 
skillnaden mellan piratkopiering och 
privat bruk.

Or. ro

Ändringsförslag 70
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att öka allmänhetens medvetenhet om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten.

d) Att öka allmänhetens medvetenhet om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten, samtidigt som 
medborgarnas rättigheter vad avser 
tillgång till kultur garanteras på lämpligt 
sätt.
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Or. es

Ändringsförslag 71
Marco Scurria

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att öka allmänhetens medvetenhet om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten.

d) Att öka allmänhetens medvetenhet om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten genom att 
främja informationskampanjer i samtliga 
medlemsstater.

Or. it

Ändringsförslag 72
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Att öka kunskapen hos personer som 
arbetar med skyddet av den immateriella 
äganderätten.

e) Att öka kunskapen hos personer som 
arbetar med skyddet av den immateriella 
äganderätten och att förbättra deras 
möjligheter att bemöta de nya 
utmaningarna i samband med den 
digitala tidsåldern.

Or. es

Ändringsförslag 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive olika system 
för uppföljning och spårning.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 74
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive olika system 
för uppföljning och spårning.

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
överträdelser av immateriella 
äganderätter, inklusive olika system för 
uppföljning och spårning.

Or. en

Motivering

Överträdelser av de immateriella äganderätterna omfattar alla slags överträdelser.

Ändringsförslag 75
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive olika system för 
uppföljning och spårning.

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive
konsekvenserna för de grundläggande 
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rättigheterna av 
varumärkesförfalskningar och 
piratkopiering.

Or. en

Ändringsförslag 76
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive olika system för 
uppföljning och spårning.

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning.

Or. de

Ändringsförslag 77
Mitro Repo

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive olika system för 
uppföljning och spårning.

f) Att stärka och främja kunskaperna om 
och vidareutveckla tekniska verktyg för att 
förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive olika system för 
uppföljning och spårning.

Or. fi

Ändringsförslag 78
Nadja Hirsch
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Att stärka kunskapen om befintliga, 
fungerande och lagliga affärsmodeller för 
kommersiellt eller icke-kommersiellt 
tillhandahållande av upphovsrättsligt 
skyddade verk.

Or. de

Ändringsförslag 79
Jean-Marie Cavada

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Att utforma och främja bättre 
strategier för nationella metoder och 
tekniker för att genomföra den 
immateriella äganderätten inom såväl 
offentlig som privat sektor.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Att övervaka och rapportera om vilka 
effekter lagliga erbjudanden på internet
har på användningen av obehörigt 
innehåll.

Or. en
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Ändringsförslag 81
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Att utvärdera hindren för 
fullbordandet av en effektiv digital inre 
marknad och rekommendera effektiva 
policyalternativ för att övervinna sådana 
hinder.

Or. en

Ändringsförslag 82
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Regelbundet sammankalla 
observationscentrumet i enlighet med 
artikel 4.

a) Regelbundet, och minst en gång om 
året, sammankalla observationscentrumet i 
enlighet med artikel 4 och informera om 
resultaten av observationscentrumets 
möten på lämpligt sätt via de offentliga 
plattformarna för samråd.

Or. es

Ändringsförslag 83
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Fastställa en metod för insamling, (b) Fastställa en öppen metod för 
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analys och rapportering av oberoende,
objektiva, jämförbara och pålitliga data 
kring överträdelser av den immateriella 
äganderätten.

insamling, analys och rapportering av 
oberoende, objektiva, jämförbara och 
pålitliga data kring överträdelser av den 
immateriella äganderätten.

Or. en

Ändringsförslag 84
Mitro Repo

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fastställa en metod för insamling, analys 
och rapportering av oberoende, objektiva, 
jämförbara och pålitliga data kring 
överträdelser av den immateriella 
äganderätten.

b) Fastställa en metod för insamling, analys 
och rapportering av oberoende, objektiva, 
jämförbara, utförliga och pålitliga data 
kring överträdelser av den immateriella 
äganderätten.

Or. fi

Ändringsförslag 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Samla in, analysera och sprida 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga data om överträdelser av den 
immateriella äganderätten.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 86
Mitro Repo



AM\876756SV.doc 41/58 PE472.123v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Samla in, analysera och sprida relevanta 
objektiva, jämförbara och pålitliga data om 
överträdelser av den immateriella 
äganderätten.

c) Regelbundet samla in, analysera och 
sprida relevanta oberoende, objektiva, 
jämförbara och pålitliga data om 
överträdelser av den immateriella 
äganderätten.

Or. fi

Ändringsförslag 87
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Samla in, analysera och sprida relevanta 
objektiva, jämförbara och pålitliga data om 
det ekonomiska värdet av immateriella 
äganderätter och deras bidrag till 
ekonomisk tillväxt, välfärd, förnyelse, 
kreativitet, kulturell mångfald, skapandet 
av arbetstillfällen av god kvalitet och 
utvecklingen av produkter och tjänster av 
god kvalitet inom EU.

d) Samla in, analysera och sprida relevanta 
objektiva, jämförbara och pålitliga data om 
värdet av immateriella äganderätter och 
deras bidrag till ekonomisk tillväxt, 
välfärd, förnyelse, kreativitet, kulturell 
mångfald, skapandet av arbetstillfällen av 
god kvalitet och utvecklingen av produkter 
och tjänster av god kvalitet inom EU.

Or. es

Ändringsförslag 88
László Tőkés

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Samla in, analysera och sprida relevanta 
objektiva, jämförbara och pålitliga data om 
det ekonomiska värdet av immateriella 

d) Samla in, analysera och sprida relevanta 
objektiva, jämförbara och pålitliga data om 
det ekonomiska värdet av immateriella 
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äganderätter och deras bidrag till 
ekonomisk tillväxt, välfärd, förnyelse, 
kreativitet, kulturell mångfald, skapandet 
av arbetstillfällen av god kvalitet och 
utvecklingen av produkter och tjänster av 
god kvalitet inom EU.

äganderätter och deras bidrag till 
ekonomisk tillväxt, välfärd, förnyelse, 
kreativitet, kulturell och språklig
mångfald, skapandet av arbetstillfällen av 
god kvalitet och utvecklingen av produkter 
och tjänster av god kvalitet inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 89
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Tillhandahålla regelbundna 
utvärderingar och specialrapporter per 
ekonomisk sektor, geografiskt område och 
typen av immateriell äganderätt som 
överträds och där bland annat 
konsekvenserna av överträdelserna av 
immateriella äganderätter för samhälle, 
ekonomi, hälsa, miljö, säkerhet och 
trygghet granskas liksom förhållandet 
mellan sådana överträdelser och 
organiserad brottslighet och terrorism.

e) Tillhandahålla regelbundna 
utvärderingar och specialrapporter per 
ekonomisk sektor, geografiskt område och 
typen av immateriell äganderätt som 
överträds och där bland annat 
konsekvenserna av överträdelserna av 
immateriella äganderätter för samhälle, 
ekonomi, hälsa, miljö, säkerhet och 
trygghet granskas, med beaktande av de 
utmaningar som den nya informations-
och kommunikationstekniken medför i 
samband med utformningen av nya 
förvaltningsmodeller för dessa 
äganderätter.

Or. es

Ändringsförslag 90
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Tillhandahålla regelbundna 
utvärderingar och specialrapporter per 

e) Tillhandahålla regelbundna 
utvärderingar och specialrapporter per 
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ekonomisk sektor, geografiskt område och 
typen av immateriell äganderätt som 
överträds och där bland annat 
konsekvenserna av överträdelserna av 
immateriella äganderätter för samhälle, 
ekonomi, hälsa, miljö, säkerhet och 
trygghet granskas liksom förhållandet 
mellan sådana överträdelser och 
organiserad brottslighet och terrorism.

ekonomisk sektor, geografiskt område och 
typen av immateriell äganderätt som 
överträds och där bland annat 
konsekvenserna av överträdelserna av 
immateriella äganderätter för samhälle, 
ekonomi, hälsa, miljö, säkerhet och 
trygghet granskas liksom förhållandet 
mellan sådana överträdelser och 
organiserad brottslighet.

Or. de

Ändringsförslag 91
Zoltán Bagó

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Samla in, analysera och sprida 
information om bästa praxis mellan de 
företrädare som möts i 
observationscentrumet och utveckla 
strategier som bygger på sådan praxis.

f) Samla in, analysera och sprida 
information om bästa praxis mellan de 
företrädare som möts i 
observationscentrumet och
medlemsstaternas behöriga organ samt
utveckla och sprida strategier som bygger 
på sådan praxis.

Or. hu

Ändringsförslag 92
Iosif Matula

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Utarbeta rapporter och publikationer för 
att öka EU-medborgarnas kunskap om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten och organisera 
konferenser, on- och offlinekampanjer, 
evenemang och möten på EU-nivå och på 

g) Utarbeta rapporter och publikationer för 
att öka EU-medborgarnas kunskap om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten, både vad gäller 
gemenskapsvarumärken och nationella 
varumärken, och organisera konferenser, 
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internationell nivå. on- och offlinekampanjer, evenemang och 
möten på EU-nivå och på internationell 
nivå.

Or. ro

Ändringsförslag 93
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Utarbeta rapporter och publikationer för 
att öka EU-medborgarnas kunskap om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten och organisera 
konferenser, on- och offlinekampanjer, 
evenemang och möten på EU-nivå och på 
internationell nivå.

g) Utarbeta rapporter och publikationer för 
att öka EU-medborgarnas kunskap om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten och organisera 
konferenser, on- och offlinekampanjer, 
evenemang och möten på EU-nivå och på 
internationell nivå, och utforma nya 
välavvägda och flexibla förslag för 
skyddet av immateriella äganderätter
inom särskilt känsliga områden, som den 
kulturella och kreativa sektorn, med 
respekt för medborgarnas rättigheter vad 
avser tillgång i enlighet med den gällande 
lagstiftningen.

Or. es

Ändringsförslag 94
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Utveckla och organisera 
onlineutbildningar och andra typer av 
utbildningar för nationella tjänstemän som 
arbetar med att skydda immateriella 
äganderätter.

h) Utveckla och organisera 
onlineutbildningar och andra typer av 
utbildningar för nationella myndigheter
som arbetar med att skydda immateriella 
äganderätter.
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Or. es

Ändringsförslag 95
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Utforska, utvärdera och främja tekniska 
verktyg för fackkunniga och tekniker för 
jämförelse, inklusive system för 
uppföljning och spårning som kan bidra till 
att skilja äkta produkter från förfalskade.

j) Samla in information, utforska, 
utvärdera och främja tekniska verktyg för 
fackkunniga och tekniker för jämförelse, 
inklusive system för uppföljning och 
spårning som kan bidra till att skilja äkta 
produkter från förfalskade.

Or. es

Ändringsförslag 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Samarbeta med nationella myndigheter 
för att utveckla ett elektroniskt on-line-
nätverk för utbyte av information om 
skyddet av immateriell äganderätt, 
inklusive realtidsvarningar och 
information om överträdelser av 
immateriella äganderätter mellan 
förvaltningar, organ och organisationer i 
medlemsstaterna som arbetar med att 
skydda den immateriella äganderätten.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 97
László Tőkés
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Samarbeta med nationella myndigheter 
för att utveckla ett elektroniskt on-line-
nätverk för utbyte av information om 
skyddet av immateriell äganderätt, 
inklusive realtidsvarningar och information 
om överträdelser av immateriella 
äganderätter mellan förvaltningar, organ 
och organisationer i medlemsstaterna som 
arbetar med att skydda den immateriella 
äganderätten.

k) Samarbeta med nationella myndigheter 
för att samordna befintliga nationella 
databaser om skydd av immateriell 
äganderätt och utveckla ett elektroniskt 
onlinenätverk för utbyte av information om 
skyddet av immateriell äganderätt, 
inklusive realtidsvarningar och information 
om överträdelser av immateriella 
äganderätter mellan förvaltningar, organ 
och organisationer i medlemsstaterna som 
arbetar med att skydda den immateriella 
äganderätten.

Or. en

Ändringsförslag 98
Jean-Marie Cavada

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Stärka det administrativa samarbetet 
på alla nivåer hos de berörda behöriga 
myndigheterna i kampen mot 
piratkopiering och 
varumärkesförfalskning inom 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 99
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ka (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Utveckla en internetplattform som är 
tillgänglig för allmänheten och 
tillhandahåller information, bästa praxis, 
verktyg som ökar kunskapen och kan 
laddas ner kostnadsfritt samt 
kapacitetshöjande initiativ rörande de 
många lagstiftningsmässiga medel och 
andra medel som finns att tillgå för att 
bekämpa överträdelser av den 
immateriella äganderätten.

Or. es

Ändringsförslag 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Bygga upp strategier i samarbete med 
medlemsstaternas centrala kontor för 
industriell egendom, inklusive 
Beneluxkontoret för mönster och utveckla 
tekniker, kunskaper och verktyg med 
anknytning till skyddet av den immateriella 
äganderätten, inklusive utbildningsprogram 
och informationskampanjer.

l) Bygga upp strategier i samarbete med 
medlemsstaternas centrala kontor för 
industriell egendom, inklusive 
Beneluxkontoret för mönster och utveckla 
strategier med anknytning till skyddet av 
den immateriella äganderätten, inklusive 
utbildningsprogram och 
informationskampanjer.

Or. de

Ändringsförslag 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Utveckla program om tekniskt stöd till utgår
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tredje länder samt utveckla och leverera 
särskilda utbildningsprogram och 
evenemang för tjänstemän från 
tredjeländer som arbetar med att skydda 
den immateriella äganderätten.

Or. de

Ändringsförslag 102
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Utveckla program om tekniskt stöd till 
tredje länder samt utveckla och leverera 
särskilda utbildningsprogram och 
evenemang för tjänstemän från 
tredjeländer som arbetar med att skydda 
den immateriella äganderätten.

m) Utveckla program om tekniskt stöd till 
tredje länder samt utveckla och leverera 
särskilda utbildningsprogram och 
evenemang för behöriga myndigheter från 
tredjeländer som arbetar med att skydda 
den immateriella äganderätten.

Or. es

Ändringsförslag 103
Zoltán Bagó

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Utveckla program om tekniskt stöd till 
tredjeländer samt utveckla och leverera 
särskilda utbildningsprogram och 
evenemang för tjänstemän från tredjeländer 
som arbetar med att skydda den 
immateriella äganderätten.

m) Utveckla program om tekniskt stöd och 
expertbistånd till tredjeländer, sprida och 
informera om bästa praxis samt utveckla 
och leverera särskilda utbildningsprogram 
och evenemang för tjänstemän från 
tredjeländer som arbetar med att skydda 
den immateriella äganderätten.

Or. hu
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Ändringsförslag 104
Iosif Matula

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Utveckla program om tekniskt stöd till 
tredjeländer samt utveckla och leverera 
särskilda utbildningsprogram och 
evenemang för tjänstemän från tredjeländer 
som arbetar med att skydda den 
immateriella äganderätten.

m) Utveckla program om tekniskt stöd till 
tredjeländer samt utveckla och leverera 
särskilda utbildningsprogram och 
evenemang för tjänstemän från tredjeländer 
som arbetar med att skydda den 
immateriella äganderätten och samarbeta 
med dem för att upptäcka nya metoder för 
varumärkesförfalskning och hitta sätt att 
bekämpa dessa metoder.

Or. ro

Ändringsförslag 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) Arrangera sådana aktiviteter som krävs 
för att byrån ska kunna utföra de 
uppgifter som anges i punkt 1.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska till de möten som anges i 
punkt a i artikel 2.2 kalla företrädare för 

1. Byrån ska till de möten som anges i 
artikel 2.2 a kalla företrädare för offentliga 
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offentliga förvaltningar, organ och 
organisationer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter samt företrädare 
från den privata sektorn.

förvaltningar, organ och organisationer 
som arbetar med skyddet av immateriella 
äganderätter samt företrädare för icke-
statliga organisationer och från 
näringslivet.

Or. de

Ändringsförslag 107
Zoltán Bagó

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska till de möten som anges i 
punkt a i artikel 2.2 kalla företrädare för 
offentliga förvaltningar, organ och 
organisationer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter samt företrädare 
från den privata sektorn.

1. Byrån ska till de möten som anges i 
artikel 2.2 a kalla företrädare för 
medlemsstaternas offentliga förvaltningar, 
organ och organisationer som arbetar med 
skyddet av immateriella äganderätter samt 
företrädare från den privata sektorn.

Or. hu

Ändringsförslag 108
Iosif Matula

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska till de möten som anges i 
punkt a i artikel 2.2 kalla företrädare för 
offentliga förvaltningar, organ och 
organisationer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter samt företrädare 
från den privata sektorn.

1. Byrån ska till de möten som anges i 
artikel 2.2 a kalla företrädare för offentliga 
förvaltningar, akademiska kretsar, organ 
och organisationer som arbetar med 
skyddet av immateriella äganderätter samt 
företrädare från den privata sektorn.

Or. ro
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Ändringsförslag 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De företrädare som träffas i 
observationscentrumet och som bjudits in 
från den privata sektorn ska utgöra ett 
brett och representativt urval av EU:s och 
medlemsstaternas organ och företräda de 
olika ekonomiska sektorer som i första 
hand berörs av och som har mest 
erfarenhet av att bekämpa överträdelser 
av den immateriella äganderätten.

De företrädare som träffas i
observationscentrumet och som bjudits in 
från icke-statliga organisationer och från 
näringslivet ska utgöra ett brett och 
representativt urval.

Or. de

Ändringsförslag 110
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De företrädare som träffas i 
observationscentrumet och som bjudits in 
från den privata sektorn ska utgöra ett brett 
och representativt urval av EU:s och 
medlemsstaternas organ och företräda de 
olika ekonomiska sektorer som i första 
hand berörs av och som har mest erfarenhet 
av att bekämpa överträdelser av den 
immateriella äganderätten

De företrädare som träffas i 
observationscentrumet och som bjudits in 
från den privata sektorn ska utgöra ett brett 
och representativt urval av EU:s och 
medlemsstaternas organ och företräda de 
olika sektorer som i första hand berörs av 
och som har mest erfarenhet av att 
bekämpa överträdelser av den immateriella 
äganderätten

Or. es

Ändringsförslag 111
Paul Nuttall
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentorganisationer och små och 
medelstora företag ska vara väl företrädda.

Konsumentorganisationer och små och 
medelstora företag ska undantas från 
dessa processer.

Or. en

Ändringsförslag 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentorganisationer och små och 
medelstora företag ska vara väl företrädda.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentorganisationer och små och 
medelstora företag ska vara väl företrädda.

Små och medelstora företag, 
organisationer som arbetar för att skydda 
konsumenter och användare, 
organisationer och sammanslutningar 
som arbetar med uppgiftsskydd, 
arbetsmarknadens parter samt kulturella 
aktörer och deras föreningar ska vara väl 
företrädda.

Or. fr
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Ändringsförslag 114
Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentorganisationer och små och 
medelstora företag ska vara väl företrädda.

Konsumentorganisationer, mellanhänder 
på Internet, intressenter från 
kultursektorn och den kreativa sektorn 
samt små och medelstora företag ska vara 
väl företrädda.

Or. en

Ändringsförslag 115
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentorganisationer och små och 
medelstora företag ska vara väl företrädda.

Konsumentorganisationer och små och 
medelstora företag samt representanter 
från den kulturella och kreativa sektorn 
ska vara väl företrädda. Man bör även 
överväga ett eventuellt deltagande av 
medborgarorganisationer för användare 
av tjänster och plattformar för spridning 
av kultur samt stiftelser som har ansvar 
för att skydda kulturarvet.

Or. es

Ändringsförslag 116
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska bjuda in en nationell 
företrädare från varje medlemsstat och fem 
företrädare från vardera Europaparlamentet 
och kommissionen.

3. Byrån ska bjuda in en nationell 
företrädare från varje medlemsstat och fem 
företrädare från vardera Europaparlamentet 
och kommissionen. När det gäller 
företrädarna från Europaparlamentet bör 
man ta hänsyn till vilka utskott dessa 
ledamöter tillhör, för att garantera 
maximal representation inom de områden 
där immateriella äganderätter är särskilt 
relevanta, t.ex. industri, kultur och hälsa.

Or. es

Ändringsförslag 117
Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De möten som nämns i punkt a) i 
artikel 2.2 kan också organiseras i 
arbetsgrupper inom 
observationscentrumets ram. Högst två 
företrädare för Europaparlamentet och 
två företrädare för kommissionen ska 
bjudas in till arbetsgruppernas möten som 
observatörer.

5. De möten som nämns i artikel 2.2 a kan 
också organiseras i arbetsgrupper inom 
observationscentrumets ram.

Or. de

Ändringsförslag 118
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De möten som nämns i punkt a i 5. De möten som nämns i artikel 2.2 a kan 
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artikel 2.2 kan också organiseras i 
arbetsgrupper inom 
observationscentrumets ram. Högst två 
företrädare för Europaparlamentet och två 
företrädare för kommissionen ska bjudas in 
till arbetsgruppernas möten som 
observatörer.

också organiseras i arbetsgrupper inom 
observationscentrumets ram. Högst två 
företrädare för Europaparlamentet och två 
företrädare för kommissionen ska bjudas in 
till arbetsgruppernas möten.

Or. es

Ändringsförslag 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att påverka tillämpningen av 
lagstiftning om behandlingen av 
personuppgifter ska de företrädare från 
medlemsstaterna och den privata sektorn
som sammanträder i observationscentrumet

De företrädare från medlemsstaterna som 
sammanträder i observationscentrumet ska

Or. de

Ändringsförslag 120
Marietje Schaake

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) arbeta öppet genom att offentliggöra 
all relevant information och göra den lätt 
tillgänglig, exempelvis forskningsresultat, 
statistik och diskuterad rättspraxis, samt 
genom att offentliggöra utförliga 
sammanträdesprotokoll.

Or. en
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Ändringsförslag 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Personuppgifter får inte spridas, 
registreras, bearbetas, sparas eller 
användas på annat sätt (inte heller på 
uppdrag av byrån eller 
observationscentrumet).

Or. de

Ändringsförslag 122
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Byrån ska ta hänsyn till 
medlemsstaternas befintliga skyldigheter 
att lämna information om överträdelser av 
immateriella äganderätter och sträva efter 
att undvika dubbelarbete.

Or. en

Motivering

Vi vill inte se dubbelarbete i samband med skyddet av immateriella äganderätter.

Ändringsförslag 123
Paul Nuttall

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Rekommendationer om den framtida 
politiken för skyddet av den immateriella 
äganderätten, inklusive hur ett effektivt 
samarbete mellan medlemsstaterna kan 
stärkas.

e) Rekommendationer om den framtida 
politiken för skyddet av den immateriella 
äganderätten, inklusive hur principen om 
subsidiaritet i förhållande till 
medlemsstaterna kan stärkas och hur 
oberoende, självständighet och en fri 
marknad kan uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 124
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Rekommendationer om den framtida 
politiken för skyddet av den immateriella 
äganderätten, inklusive hur ett effektivt 
samarbete mellan medlemsstaterna kan 
stärkas.

e) Synpunkter på skyddet av den 
immateriella äganderätten och möjliga 
framtida politiska åtgärder och strategier, 
inklusive hur ett effektivt samarbete med 
och mellan medlemsstaterna kan stärkas, 
som grundas på deras egna erfarenheter.

Or. en

Motivering

Byrån bör förse medlemsstaterna med synpunkter, inte med strikta rekommendationer.

Ändringsförslag 125
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Rekommendationer om den framtida 
politiken för skyddet av den immateriella 

e) Rekommendationer om den framtida 
politiken för skyddet av den immateriella 
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äganderätten, inklusive hur ett effektivt 
samarbete mellan medlemsstaterna kan 
stärkas.

äganderätten, inklusive hur ett effektivt 
samarbete mellan medlemsstaterna kan 
stärkas, framför allt hur utmaningarna i 
samband med den nya informations- och 
kommunikationstekniken bör bemötas, 
med särskild uppmärksamhet på de 
områden som till sin karaktär har ett högt 
immateriellt värde eller som direkt 
påverkar medborgarnas rättigheter och 
hälsa.

Or. es

Ändringsförslag 126
Maria Badia i Cutchet

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingsrapporten ska innehålla en 
granskning av byråns resultat när det gäller 
genomförandet av denna förordning, 
framför allt dess inverkan på skyddet av 
den immateriella äganderätten på den inre 
marknaden.

2. Utvärderingsrapporten ska innehålla en 
granskning av byråns resultat när det gäller 
genomförandet av denna förordning, 
framför allt dess inverkan på skyddet av 
den immateriella äganderätten på den inre 
marknaden, med särskild uppmärksamhet 
på de olika områden och sektorer där 
immateriella rättigheter är relevanta.

Or. es


