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KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s ekonomiska välstånd är beroende av att kreativiteten, den kulturella mångfalden och 
innovationsandan upprätthålls, eftersom de utgör drivkrafter för kunskapssamhällets 
utveckling. Skyddet av den immateriella äganderätten gynnar därför i lika hög grad företag, 
innovatörer, konsumenter och de som medverkar i det kulturella skapandet. Under de senaste 
tio åren har emellertid överträdelserna av den immateriella äganderätten och handeln med 
förfalskade och pirattillverkade varor ökat. I synnerhet har den digitala ekonomins utveckling 
gett upphov till ett ökat antal överträdelser av den immateriella äganderätten via internet i 
form av varumärkesförfalskning, otillåten kopiering och pirattillverkning, vilket i hög grad 
skadar EU:s ekonomi och de kulturella och kreativa sektorerna.

För att uppmuntra till ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om skyddet av den 
immateriella äganderätten har kommissionen inrättat det europeiska observationscentrumet 
mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning, som förvaltas av kommissionens 
generaldirektorat för inre marknaden och tjänster (MARKT). Observationscentrumet utgör ett 
forum där myndigheter och privata intressenter kan utbyta information och erfarenheter samt 
främja bästa praxis i fråga om skyddet av den immateriella äganderätten. Det fungerar också 
som en central plattform för insamling, övervakning och rapportering av viktig information 
om tekniska verktyg för att förhindra varumärkesförfalskning, otillåten kopiering och 
pirattillverkning.

Nu står emellertid observationscentrumet inför en betydande utmaning när det gäller 
utförandet av de uppgifter och verksamheter som det tilldelats, eftersom det inte har den 
infrastruktur som krävs för att det ska kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt. För att kunna 
upprätta en lämplig rättslig ram och vidta åtgärder till skydd för den immateriella 
äganderätten krävs en bättre förståelse för överträdelsernas karaktär och deras ekonomiska 
och kulturella konsekvenser. Av det skälet måste observationscentrumet och dess allt mer 
omfattande verksamhet och uppgifter få en fungerande institutionell struktur som är 
kostnadseffektiv och som gör det möjligt för observationscentrumet att utföra sina uppgifter 
på ett ändamålsenligt sätt och att bidra till kampen mot överträdelserna av den immateriella 
äganderätten.

Föredraganden stöder kommissionens förslag till förordning, enligt vilken byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) kommer att få uppdraget att 
driva det europeiska observationscentrumet mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning. 
Genom denna sammanslagning skulle observationscentrumet få tillgång till de ekonomiska 
resurser och den infrastruktur som det behöver för att kunna utföra sina uppgifter och bedriva 
sin verksamhet, och det kommer likaledes att kunna utnyttja harmoniseringsbyråns expertis. 
Dessutom tror föredraganden att man, genom att skapa synergieffekter mellan 
observationscentrumets uppgifter och de som redan utförs av harmoniseringsbyrån, skulle 
möjliggöra ett effektivt utnyttjande av ekonomiska och mänskliga resurser utan någon 
ytterligare belastning på EU-budgeten. Enligt beräkningar skulle sammanslagningen kunna 
leda till besparingar på cirka 40 000 euro i EU-budgeten, i det att kostnaderna för 
observationscentrumet i framtiden skulle bäras av harmoniseringsbyråns budget.

Föredraganden anser dock att förslaget inte lägger tillräckligt stor vikt vid de kulturella 
aspekterna av den immateriella äganderätten liksom vid observationscentrumets uppgifter på 
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detta område, vilka ska bidra till den kulturella mångfalden och till ett hållbart bevarande av 
Europas kulturarv. Därför är det viktigt att inte bara intressenter från offentliga förvaltningar 
och från den ekonomiska sektorn deltar i observationscentrumets möten, utan även ett 
lämpligt antal företrädare från de kulturella och kreativa sektorerna, det vill säga de som 
medverkar i det kulturella skapandet.

Dessutom anser föredraganden att det skulle gagna såväl medborgarna som företagen liksom 
den offentliga förvaltningen i EU om observationscentrumet utvecklade en internetplattform 
som är tillgänglig för allmänheten och tillhandahåller information, bästa praxis, verktyg som 
ökar medvetenheten 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.

Slutligen är föredraganden av den bestämda uppfattningen att observationscentrumets 
verksamhet inte bör omfatta frågor rörande organiserad brottslighet och terrorism, eftersom 
harmoniseringsbyrån inte har någon infrastruktur för att kunna hantera känsliga 
säkerhetsuppgifter. Det finns heller inte något behov av att utöka harmoniseringsbyråns 
befogenheter på detta område, med tanke på att det finns andra EU-myndigheter som redan 
hanterar dessa frågor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den digitala ekonomins utveckling 
har gett upphov till ett ökat antal 
överträdelser av den immateriella 
äganderätten via internet i form av 
varumärkesförfalskning, otillåten 
kopiering och pirattillverkning, vilket i 
betydande grad skadar EU:s ekonomi och 
de kulturella och kreativa sektorerna. 
Därför måste det europeiska 
observationscentrumet mot 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning förses med den 
infrastruktur och de anslag som krävs för
att det ska kunna utföra sina uppgifter på 
ett ändamålsenligt sätt och bidra till att 
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bekämpa överträdelser av den 
immateriella äganderätten.

Or. en

Ändringsförslag 2
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 sund, harmoniserad och progressiv 
strategi för immateriell äganderätt är 
grundläggande för arbetet för att nå 
målsättningen i strategin Europa 2020 och 
den digitala agendan för Europa1.

__________________
1 Kommissionens meddelande av den 
26 augusti 2010: En digital agenda för 
Europa (KOM(2010)0245/2).

Or. en

Ändringsförslag 3
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 reellt hot, inte bara 
mot EU:s ekonomi, utan dessutom mot 
EU-konsumenternas hälsa och säkerhet 
och mot ett hållbart bevarande av 
Europas kulturella mångfald och 
kulturarv. Därför bör effektiva, 
omedelbara och samordnade åtgärder på 
europeisk och global nivå genomföras för 
att framgångsrikt bekämpa detta fenomen.

Or. en
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Ändringsförslag 4
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 och öka kunskaperna 
om olika tekniker för att förebygga 
varumärkesförfalskning och otillåten 
kopiering.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Byrån bör förbättra samarbetet med 
tredjeländer och internationella 
organisationer i syfte att tillhandahålla 
uttömmande och aktuell information om 
överträdelser av den immateriella 
äganderätten.
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Or. en

Ändringsförslag 6
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 och 
kulturella sektorer som i första hand berörs 
och har mest erfarenhet av kampen mot 
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare,
leverantörer av Internettjänster och 
intressenter från de kulturella och 
kreativa sektorerna. Konsumenter och små 
och medelstora företag bör också vara väl 
företrädda.

Or. en

Ändringsförslag 7
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, otillåten 
kopiering och pirattillverkning, inklusive 
olika system för uppföljning och spårning.

Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a
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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.

Or. en

Ändringsförslag 9
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.

Or. en

Ändringsförslag 10
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. en
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Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Utveckla en internetplattform som är 
tillgänglig för allmänheten och 
tillhandahåller information, exempel på 
bästa praxis, verktyg som ökar 
medvetenheten och som 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. en

Ändringsförslag 12
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 ekonomiska och kulturella sektorer 
som i första hand berörs av och som har 
mest erfarenhet av att bekämpa 
överträdelser av den immateriella 
äganderätten.

Or. en

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentorganisationer och små och 
medelstora företag ska vara väl företrädda.

Konsumentorganisationer, intressenter 
från de kulturella och kreativa sektorerna 
samt små och medelstora företag ska vara 
väl företrädda.

Or. en


