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Tarkistus 1
Róża Thun Und Hohenstein

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. painottaa komission ja jäsenvaltioiden 
yhteistä vastuuta saada sisämarkkinat 
toimimaan myös immateriaalioikeuksien 
alalla etenkin siksi, että kehittäjät ja 
keksijät pystyvät saamaan digitaaliajan 
sisämarkkinoista täyden hyödyn, 
innovaation ja työllisyyden lisäämiseksi, 
rajat ylittävän järjestäytyneen 
rikollisuuden torjumiseksi ja kuluttajien 
suojelemiseksi mahdollisesti vaarallisilta 
väärennöksiltä;

Or. en

Tarkistus 2
Christian Engström

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää tervetulleena komission aloitteita 
immateriaalioikeuksien valvonnan 
tehostamisesta ja pyytää varmistamaan 
pitkän aikavälin rahoituksen 
väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaiselle seurantakeskukselle;

1. korostaa, että toimien päällekkäisyyden 
välttämiseksi on pidätyttävä luomasta 
uusia rinnakkaisia hallintorakenteita 
sellaisia tehtäviä varten, jotka voidaan 
hoitaa olemassa olevissa toimielimissä, ja 
kehottaa komissiota laatimaan selvityksen 
siitä, kuinka Europolia ja nykyisiä 
tulliviranomaisten yhteistyörakenteita 
voitaisiin hyödyntää parhaiten 
väärentämisen torjumiseksi tehokkaasti 
päällekkäisen työn välttämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 3
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää tervetulleena komission aloitteita 
immateriaalioikeuksien valvonnan 
tehostamisesta ja pyytää varmistamaan 
pitkän aikavälin rahoituksen väärentämisen 
ja piratismin eurooppalaiselle 
seurantakeskukselle;

1. pitää tervetulleena komission aloitteita 
immateriaalioikeuksien valvonnan 
tehostamisesta ja pyytää varmistamaan 
pitkän aikavälin rahoituksen, jonka pitäisi 
olla saatavilla nykyisessä talousarviossa,
rahoituksen väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaiselle seurantakeskukselle, joka 
pitäisi sijoittaa asiaankuuluvaan 
virastoon; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että pienet ja keskisuuret 
yritykset voivat olla aktiivisesti osallisena 
seurantakeskuksessa, ei vain takaamalla, 
että niille on tarjolla riittävästi paikkoja 
seurantakeskuksen neuvoa-antavissa ja 
myös mahdollisesti valvovissa elimissä, 
vaan myös korvaamalla kaikki kulut, joita 
kyseisille yrityksille johtuu niiden 
seurantakeskuksiin liittyvistä toimista;

Or. nl

Tarkistus 4
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää tervetulleena komission aloitteita 
immateriaalioikeuksien valvonnan 
tehostamisesta ja pyytää varmistamaan 
pitkän aikavälin rahoituksen
väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaiselle seurantakeskukselle; 

1. pitää tervetulleena komission aloitteita 
immateriaalioikeuksien valvonnan 
tehostamisesta ja pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita tutkimaan pitkän aikavälin 
rahoituksen ja hallinnon väärentämisen ja 
piratismin eurooppalaiselle 
seurantakeskukselle; painottaa, että 
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Euroopan parlamentin tulisi valvoa 
seurantakeskuksen hallinnon ja 
rakenteen mahdollisia tulevia muutoksia;

Or. en

Tarkistus 5
María Muñiz De Urquiza

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää tervetulleena komission aloitteita 
immateriaalioikeuksien valvonnan 
tehostamisesta ja pyytää varmistamaan 
pitkän aikavälin rahoituksen väärentämisen 
ja piratismin eurooppalaiselle 
seurantakeskukselle;

1. pitää tervetulleena komission aloitteita 
immateriaalioikeuksien valvonnan 
tehostamisesta ja pyytää varmistamaan 
pitkän aikavälin rahoituksen väärentämisen 
eurooppalaiselle seurantakeskukselle;

Or. es

Tarkistus 6
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää tervetulleena komission aloitteita 
immateriaalioikeuksien valvonnan 
tehostamisesta ja pyytää varmistamaan 
pitkän aikavälin rahoituksen
väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaiselle seurantakeskukselle;

1. pitää tervetulleena komission aloitteita 
immateriaalioikeuksien valvonnan 
tehostamisesta ja pyytää, että 
väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaiselle seurantakeskukselle
osoitetaan riittävästi välineitä ja 
henkilöresursseja, jotta se voi tehdä 
monitahoisen työnsä tehokkaasti, ja että 
sen pitkän aikavälin rahoitus 
varmistetaan; 

Or. el
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Tarkistus 7
Christian Engström

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että kauppatavaroiden 
väärentäminen ja verkkopiratismi ovat 
kaksi eri ilmiötä, joita kumpaakin olisi 
käsiteltävä omana kokonaisuutenaan;

Or. en

Tarkistus 8
Toine Manders

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota 
immateriaalioikeuksien loukkaamisen 
vakaviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla ja 
pyytää siksi komissiota lujittamaan 
nykyistä lainsäädäntöä (ja tarvittaessa 
tarkastelemaan sen tehokkuutta) etenkin, 
kun pyritään torjumaan kolmansista maista 
tulevien tuoteväärennösten määrän kasvua 
ja kuluttajien ja etenkin nuorten kuluttajien 
turvallisuudelle vaarallisia 
tuoteväärennöksiä;

2. kiinnittää huomiota 
immateriaalioikeuksien loukkaamisen 
vakaviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla ja 
pyytää siksi komissiota lujittamaan 
nykyistä lainsäädäntöä (ja tarvittaessa 
tarkastelemaan sen tehokkuutta) etenkin, 
kun pyritään torjumaan kolmansista maista 
tulevien tavaramerkkejä loukkaavien 
tuotteiden määrän kasvua ja kuluttajien ja 
etenkin nuorten kuluttajien turvallisuudelle 
vaarallisia tuoteväärennöksiä;
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos se 
hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä koko tekstiin.)

Or. en
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Tarkistus 9
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota 
immateriaalioikeuksien loukkaamisen 
vakaviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla ja 
pyytää siksi komissiota lujittamaan 
nykyistä lainsäädäntöä (ja tarvittaessa 
tarkastelemaan sen tehokkuutta) etenkin, 
kun pyritään torjumaan kolmansista maista 
tulevien tuoteväärennösten määrän kasvua 
ja kuluttajien ja etenkin nuorten kuluttajien 
turvallisuudelle vaarallisia 
tuoteväärennöksiä;

2. kiinnittää huomiota 
immateriaalioikeuksien loukkaamisen 
vakaviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla ja 
pyytää siksi komissiota lujittamaan 
nykyistä lainsäädäntöä (ja tarvittaessa 
tarkastelemaan sen tehokkuutta) etenkin, 
kun pyritään torjumaan kolmansista maista 
tulevien tuoteväärennösten määrän kasvua 
ja kuluttajien ja etenkin nuorten kuluttajien 
turvallisuudelle vaarallisia 
tuoteväärennöksiä, minkä yhteydessä myös 
kyseisen kasvun syitä pitäisi käsitellä;

Or. nl

Tarkistus 10
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota 
immateriaalioikeuksien loukkaamisen 
vakaviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla ja 
pyytää siksi komissiota lujittamaan 
nykyistä lainsäädäntöä (ja tarvittaessa 
tarkastelemaan sen tehokkuutta) etenkin, 
kun pyritään torjumaan kolmansista 
maista tulevien tuoteväärennösten määrän 
kasvua ja kuluttajien ja etenkin nuorten 
kuluttajien turvallisuudelle vaarallisia 
tuoteväärennöksiä;

2. kiinnittää huomiota 
immateriaalioikeuksien loukkaamisen 
vakaviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla ja 
pyytää siksi komissiota tarkastelemaan 
tarvittaessa nykyisen lainsäädännön 
tehokkuutta ja lujittamaan sitä 
ihmisoikeuksia kunnioittaen ja samalla 
tutkimaan mahdollisuutta seuraamusten 
säätämiseen erityisesti tapauksissa, jotka 
aiheuttavat uhkaa ihmishengille; pyytää 
kiinnittämään erityistä huomiota 
kolmansista maista tulevien 
tuoteväärennösten määrän kasvun ja 
etenkin nuorten kuluttajien turvallisuudelle 
vaarallisten tuoteväärennösten 
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torjuntaan;

Or. el

Tarkistus 11
Christian Engström

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota 
immateriaalioikeuksien loukkaamisen
vakaviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla ja 
pyytää siksi komissiota lujittamaan
nykyistä lainsäädäntöä (ja tarvittaessa
tarkastelemaan sen tehokkuutta) etenkin, 
kun pyritään torjumaan kolmansista maista 
tulevien tuoteväärennösten määrän kasvua 
ja kuluttajien ja etenkin nuorten kuluttajien 
turvallisuudelle vaarallisia 
tuoteväärennöksiä;

2. kiinnittää huomiota kauppatavaroiden 
väärentämisen vakaviin vaikutuksiin 
sisämarkkinoilla ja pyytää siksi komissiota 
tarkastelemaan nykyisen lainsäädännön
tehokkuutta etenkin, kun pyritään 
torjumaan kolmansista maista tulevien 
tuoteväärennösten määrän kasvua ja 
kuluttajien ja etenkin nuorten kuluttajien 
turvallisuudelle vaarallisia 
tuoteväärennöksiä;

Or. en

Tarkistus 12
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota 
immateriaalioikeuksien loukkaamisen 
vakaviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla ja 
pyytää siksi komissiota lujittamaan 
nykyistä lainsäädäntöä (ja tarvittaessa 
tarkastelemaan sen tehokkuutta) etenkin, 
kun pyritään torjumaan kolmansista 
maista tulevien tuoteväärennösten 
määrän kasvua ja kuluttajien ja etenkin 
nuorten kuluttajien turvallisuudelle 

2. kiinnittää huomiota 
immateriaalioikeuksien loukkaamisen 
vakaviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla,
mutta painottaa, että ennen uusien 
yhteisön laajuisten, 
immateriaalioikeuksien 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
ehdottamista tulisi tehdä perusteellinen 
selvitys ja täysimääräinen vaikutusten 
arviointi siitä, tarvitaanko tällaista 
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vaarallisia tuoteväärennöksiä; toimenpidettä; vahvistaa, että 
toissijaisuusperiaatetta on kunnioitettava 
tämän alueen lainsäädännön 
mahdollisissa tulevissa muutoksissa;

Or. en

Tarkistus 13
María Muñiz De Urquiza

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota 
immateriaalioikeuksien loukkaamisen 
vakaviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla ja 
pyytää siksi komissiota lujittamaan 
nykyistä lainsäädäntöä (ja tarvittaessa 
tarkastelemaan sen tehokkuutta) etenkin, 
kun pyritään torjumaan kolmansista maista 
tulevien tuoteväärennösten määrän kasvua 
ja kuluttajien ja etenkin nuorten 
kuluttajien turvallisuudelle vaarallisia 
tuoteväärennöksiä;

2. kiinnittää huomiota 
immateriaalioikeuksien loukkaamisen 
vakaviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla ja 
pyytää siksi komissiota lujittamaan 
nykyistä lainsäädäntöä (ja tarvittaessa 
tarkastelemaan sen tehokkuutta) etenkin, 
kun pyritään torjumaan kolmansista maista 
tulevien tuoteväärennösten määrän kasvua 
ja kuluttajien turvallisuudelle vaarallisia 
tuoteväärennöksiä;

Or. es

Tarkistus 14
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa tarvetta yhtenäiselle, 
tehokkaalle ja tasapainoiselle 
immateriaalioikeuksien 
suojelujärjestelmälle, jossa otetaan 
huomioon käyttäjien oikeudet ja 
velvollisuudet sekä perusvapaudet ja joka 
edistää innovaatiota, luo parempia 
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kannusteita ja tukee oikeudellista 
selkeyttä sekä oikeudenhaltijoiden että 
kuluttajien kannalta sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 15
Róża Thun Und Hohenstein

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. panee merkille, että kuluttajien 
tietoisuus väärentämisen ja piratismin 
vaikutuksista yhteiskuntaan ja talouteen 
on tärkeää, mikä koskee etenkin 
väärennösten mahdollisesti aiheuttamaa 
vaaraa terveydelle ja turvallisuudelle sekä 
Euroopan kilpailukyvylle, luovuudelle, 
innovaatiolle ja työpaikoille, ja kannustaa 
komissiota, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä 
analysoimaan ja kehittämään tehokkaita 
tiedotuskampanjoita, kuten 
väärentämisen ja piratismin vastainen 
eurooppalainen päivä, ja erityisesti 
nuoriin keskittyviä kampanjoita;

Or. en

Tarkistus 16
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota luomaan EU:n 
tarkastusmerkkijärjestelmän, jolla 
turvattaisiin korkeatasoinen suoja 
Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla 
luoduille tarkastusmerkeille; 

Poistetaan
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Or. de

Tarkistus 17
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota luomaan EU:n 
tarkastusmerkkijärjestelmän, jolla 
turvattaisiin korkeatasoinen suoja 
Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla 
luoduille tarkastusmerkeille;

3. kehottaa komissiota tutkimaan, olisiko 
suotavaa luoda EU:n 
tarkastusmerkkijärjestelmä, jolla 
turvattaisiin korkeatasoinen suoja 
Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla 
luoduille tarkastusmerkeille;

Or. nl

Tarkistus 18
Zuzana Roithová, Christian Engström

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota luomaan EU:n 
tarkastusmerkkijärjestelmän, jolla 
turvattaisiin korkeatasoinen suoja 
Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla 
luoduille tarkastusmerkeille;

3. kehottaa komissiota luomaan EU:n 
tarkastusmerkkijärjestelmän, jolla 
turvattaisiin korkeatasoinen suoja 
Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla 
luoduille tarkastusmerkeille, ja yhteiset 
säännöt ja oikeudelliset puitteet tarkastus-
, takuu-, laatu- ja turvallisuusmerkeille, 
sekä antamaan näitä merkkejä 
väärinkäyttävien väärennettyjen 
tuotteiden torjuntaan uusia, tehokkaita 
työkaluja;

Or. en
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Tarkistus 19
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota luomaan EU:n 
tarkastusmerkkijärjestelmän, jolla 
turvattaisiin korkeatasoinen suoja 
Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla 
luoduille tarkastusmerkeille;

3. ottaa huomioon, että CE-merkinnän 
kaltaisten merkintöjen käytöllä ei olla 
onnistuttu varmistamaan haluttua suojan 
tasoa eurooppalaisille kuluttajille, ja 
kehottaa siksi komissiota tutkimaan, 
pystyttäisiinkö EU:n 
tarkastusmerkkijärjestelmän luomisella 
turvaamaan korkeampitasoinen suoja 
Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla 
luoduille tarkastusmerkeille;

Or. el

Tarkistus 20
Toine Manders

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että immateriaalioikeuksien 
loukkaamisen jatkuminen vähentää 
innovaatiota ja luovuutta EU:ssa ja 
johtaa työpaikkojen menetykseen EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 21
Zuzana Roithová, Christian Engström

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. huomauttaa, että EU:n 
tarkastusmerkkijärjestelmän pitäisi antaa 
lisäsuoja, joka ylittää yhteisön 
tavaramerkkien antaman suojan, ja että 
sisämarkkinoilla toimivan 
yhdenmukaistamisviraston tulisi vastata 
tästä järjestelmästä;

Or. en

Tarkistus 22
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tiivistämään hallinnollista 
yhteistyötä ja valvontaviranomaisten 
tiedonvaihtoa immateriaalioikeuksien 
loukkauksista;

4. kehottaa tiivistämään hallinnollista 
yhteistyötä ja valvontaviranomaisten 
tiedonvaihtoa sekä parantamaan tulli- ja 
markkinavalvontaviranomaisten 
yhteistyötä immateriaalioikeuksien 
loukkauksista; kehottaa komissiota tässä
yhteydessä valvomaan tarkemmin 
markkinavalvontaa koskevien asetusten, 
erityisesti asetuksen (EY) 765/2008 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja mikäli 
tarpeen pikaisesti käynnistämään 
sopimusrikkomusmenettelyn;

Or. de

Tarkistus 23
Christian Engström

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tiivistämään hallinnollista 4. kehottaa tiivistämään hallinnollista 
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yhteistyötä ja valvontaviranomaisten 
tiedonvaihtoa immateriaalioikeuksien 
loukkauksista;

yhteistyötä ja valvontaviranomaisten 
tiedonvaihtoa kauppatavaroiden 
väärentämisestä;

Or. en

Tarkistus 24
María Muñiz De Urquiza

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tiivistämään hallinnollista 
yhteistyötä ja valvontaviranomaisten 
tiedonvaihtoa immateriaalioikeuksien 
loukkauksista;

4. kehottaa vahvistamaan rajat ylittävää 
yhteistyötä ja valvontaviranomaisten 
tiedonvaihtoa immateriaalioikeuksien 
loukkauksista;

Or. es

Tarkistus 25
Toine Manders

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on tyytyväinen 11. syyskuuta 2009 
annettuun komission tiedonantoon, jossa 
käsitellään täydentäviä toimenpiteitä, 
jotka eivät liity lainsäädäntöön; valittaa 
kuitenkin, ettei tiedonannossa esitetä 
immateriaalioikeuksien loukkauksia 
koskevia lainsäädäntöehdotuksia;

Or. en
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Tarkistus 26
Róża Thun Und Hohenstein

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota tehostamaan, 
sovittamaan yhteen ja lujittamaan 
komission ja jäsenvaltioiden välistä sekä 
jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa kaikissa 
immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoon 
liittyvissä asioissa luomalla yhden, 
joustavan ja tehokkaan 
koordinointifoorumin; katsoo, että 
Euroopan parlamentin olisi saatava 
säännöllisesti tiedot tämän yhteistyön 
tuloksista;

Or. en

Tarkistus 27
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa, että komissio tarkastelee 
tutkimuksessa, jonka tekemistä se 
ehdottaa, ja kertomuksissa, joita se aikoo 
antaa, myös tekijänoikeusmaksujen 
keräämistä ja asianmukaista jakamista 
kollektiivisten oikeuksien hallinnosta 
vastaavissa järjestöissä;·

Or. el
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Tarkistus 28
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota kehittämään 
kansainvälisiä toimia, joilla järjestetään 
kuluttajansuojan valvonnasta vastaavien 
viranomaisten yhteistyö kolmansien 
maiden kanssa (kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
18 artiklan mukaisesti), jotta 
tuoteväärennösten kansainvälisille 
levittäjille voitaisiin helpommin langettaa 
seuraamuksia;

5. pyytää komissiota kehittämään toimia,
joilla mahdollistetaan 
kuluttajansuojaviranomaisten 
kansainvälinen yhteistyö kolmansien 
maiden kanssa (kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
18 artiklan mukaisesti) sekä tiivistämään 
kansainvälistä yhteistyötä tulli- ja 
markkinavalvontaviranomaisten kanssa, 
jotta tuoteväärennösten kansainvälisille 
levittäjille voitaisiin helpommin langettaa 
seuraamuksia; 

Or. de

Tarkistus 29
Toine Manders

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että eurooppalaiseen 
oikeudelliseen kehykseen olisi luotava 
mahdollisuus ryhtyä toimiin 
tekijänoikeuksien rikkojia vastaan 
kansainvälisten sopimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 30
Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että jotta kolmansista maista 
sisämarkkinoille suurina määrinä tulevia 
tuoteväärennöksiä voidaan käsitellä 
tehokkaasti, Euroopan parlamentille olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan 
mukaisesti tiedotettava välittömästi ja 
täysimääräisesti tuoteväärennösten 
torjuntaa koskevasta monenvälisestä 
kauppasopimuksesta käytävien 
neuvottelujen kaikissa vaiheissa; 

6. katsoo, että jotta kolmansista maista 
sisämarkkinoille suurina määrinä tulevia 
tuoteväärennöksiä voidaan käsitellä 
tehokkaasti, Euroopan parlamentille olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan 
mukaisesti tiedotettava välittömästi ja 
täysimääräisesti tuoteväärennösten 
torjuntaa koskevasta monenvälisestä 
kauppasopimuksesta käytävien 
neuvottelujen kaikissa vaiheissa; 
muistuttaa tältä osin parlamentin 
aiemmista päätöksistä 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjumiseksi sellaisena kuin ne on esitetty 
hiljattain muutetussa puitedirektiivissä 
sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä (2002/21/EY1);

Or. en

Tarkistus 31
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että jotta kolmansista maista 
sisämarkkinoille suurina määrinä tulevia 
tuoteväärennöksiä voidaan käsitellä 
tehokkaasti, Euroopan parlamentille olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan 
mukaisesti tiedotettava välittömästi ja 
täysimääräisesti tuoteväärennösten 
torjuntaa koskevasta monenvälisestä 
kauppasopimuksesta käytävien 

6. katsoo, että jotta kolmansista maista 
sisämarkkinoille suurina määrinä tulevia 
tuoteväärennöksiä voidaan käsitellä 
tehokkaasti, Euroopan parlamentille olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan 
mukaisesti tiedotettava, rikkomatta 
yksityisyyttä koskevaa EU:n 
lainsäädäntöä, välittömästi ja 
täysimääräisesti tuoteväärennösten 
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neuvottelujen kaikissa vaiheissa; torjuntaa koskevasta monenvälisestä 
kauppasopimuksesta käytävien 
neuvottelujen kaikissa vaiheissa; 
huomauttaa, että annettujen tietojen 
pitäisi sisältää täysimääräinen 
vaikutustenarviointi kyseisen sopimuksen 
ja perusoikeuksien ja yksityisyyttä 
koskevan EU:n lainsäädännön välisestä 
suhteesta;

Or. nl

Tarkistus 32
Toine Manders

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa sen vuoksi komissiota 
ehdottamaan kiireesti vuoden 2010 
loppuun mennessä kattavaa 
lainsäädännöllistä strategiaa, jossa 
käsitellään immateriaalioikeuksien 
kaikkia näkökohtia niiden noudattamisen 
valvonnan tehostamiseksi;

Or. en

Tarkistus 33
Christian Engström

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. vaatii ehdottamaan oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, joilla torjua tehokkaasti ja 
tuloksekkaasti immateriaalioikeuksien 
digitaalisessa ympäristössä tapahtuvien 
loukkauksien (piratismin) 
sisämarkkinoihin kohdistuvia kielteisiä 

7. vaatii komissiota laatimaan direktiivin 
2004/48/EY 18 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti kertomuksen direktiivin
soveltamisesta ja sisällyttämään siihen 
arvion toteutettujen toimien 
tehokkuudesta, niiden yhteensopivuudesta 
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vaikutuksia, ja kehottaa väärentämisen ja 
piratismin eurooppalaista 
seurantakeskusta arvioimaan 
vaihtoehtoisten kohtuullisten 
hyvitysjärjestelyiden (esimerkiksi 
kiinteähintaisten käyttölupien) 
vaikutuksia;

perusoikeuksien kanssa ja direktiivin 
vaikutuksesta innovaatiotoimintaan ja 
tietoyhteiskunnan kehittämiseen sekä 
ehdottamaan tarvittaessa muutoksia;

Or. en

Tarkistus 34
María Muñiz De Urquiza

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. vaatii ehdottamaan oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, joilla torjua tehokkaasti ja 
tuloksekkaasti immateriaalioikeuksien 
digitaalisessa ympäristössä tapahtuvien 
loukkauksien (piratismin) 
sisämarkkinoihin kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia, ja kehottaa väärentämisen ja 
piratismin eurooppalaista 
seurantakeskusta arvioimaan 
vaihtoehtoisten kohtuullisten 
hyvitysjärjestelyiden (esimerkiksi 
kiinteähintaisten käyttölupien) 
vaikutuksia;

7. vaatii ehdottamaan oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, joilla torjua tehokkaasti ja 
tuloksekkaasti immateriaalioikeuksien 
digitaalisessa ympäristössä tapahtuvien 
loukkauksien sisämarkkinoihin kohdistuvia 
kielteisiä vaikutuksia;

Or. es

Tarkistus 35
Róża Thun Und Hohenstein

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. vaatii ehdottamaan oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, joilla torjua tehokkaasti ja 

7. vaatii ehdottamaan oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, joilla torjua tehokkaasti ja 
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tuloksekkaasti immateriaalioikeuksien 
digitaalisessa ympäristössä tapahtuvien 
loukkauksien (piratismin) sisämarkkinoihin 
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, ja 
kehottaa väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaista seurantakeskusta 
arvioimaan vaihtoehtoisten kohtuullisten 
hyvitysjärjestelyiden (esimerkiksi 
kiinteähintaisten käyttölupien)
vaikutuksia;

tuloksekkaasti immateriaalioikeuksien 
digitaalisessa ympäristössä tapahtuvien 
loukkauksien (piratismin) sisämarkkinoihin 
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, ja 
kehottaa väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaista seurantakeskusta 
arvioimaan vaihtoehtoisten kohtuullisten 
hyvitysjärjestelyiden vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 36
Toine Manders

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. vaatii ehdottamaan oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, joilla torjua tehokkaasti ja 
tuloksekkaasti immateriaalioikeuksien 
digitaalisessa ympäristössä tapahtuvien 
loukkauksien (piratismin) 
sisämarkkinoihin kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia, ja kehottaa väärentämisen ja 
piratismin eurooppalaista seurantakeskusta 
arvioimaan vaihtoehtoisten kohtuullisten 
hyvitysjärjestelyiden (esimerkiksi 
kiinteähintaisten käyttölupien) vaikutuksia;

7. vaatii ehdottamaan oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, joilla torjua tehokkaasti ja 
tuloksekkaasti immateriaalioikeuksien 
digitaalisessa ympäristössä tapahtuvien 
loukkauksien (tekijänoikeuksien 
loukkaus) sisämarkkinoihin kohdistuvia 
kielteisiä vaikutuksia, ja kehottaa 
väärentämisen ja piratismin eurooppalaista 
seurantakeskusta arvioimaan 
vaihtoehtoisten kohtuullisten 
hyvitysjärjestelyiden (esimerkiksi 
kiinteähintaisten käyttölupien) vaikutuksia;

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos se 
hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä koko tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 37
Toine Manders

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. suhtautuu epäillen komission 
vakaumukseen siitä, että unionin nykyiset 
yksityisoikeudelliset 
immateriaalioikeuksien valvontatoimet 
ovat tehokkaita ja riittävän 
harmonisoituja, jotta sisämarkkinat voivat 
toimia moitteetta; katsoo, että 
eurooppalaisessa oikeudellisessa 
kehyksessä olisi annettava mahdollisuus 
ryhtyä oikeustoimiin 
immateriaalioikeuksien rikkojia vastaan, 
ja muistuttaa komissiota siitä, että 
väitteen todentamiseksi tarvitaan 
välttämättä direktiivin 2004/48/EY 
soveltamista koskeva kertomus;

Or. en

Tarkistus 38
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. pitää sisämarkkinoille suuntautuvan, 
jäljiteltyjen ja väärennettyjen tuotteiden 
huomattavan tuonnin tehokkaan 
torjumisen vuoksi pikaisesti 
välttämättömänä, että nämä tuotteet 
voidaan EU:n tulliasetuksen nojalla 
takavarikoida ja poistaa markkinoilta 
kaikilla EU:n ulkorajoilla riippumatta 
siitä, mihin maahan tuotteita ollaan 
tuomassa; painottaa, että tämän vuoksi on 
tärkeää, että yhtenäisen, kaikkialla 
EU:ssa aukottoman suojan takaava EU-
patentti saadaan pikaisesti voimaan; 
painottaa edelleen, että yhteisön 
tavaramerkin käyttö takaa tällaisen 
suojan kaikkialla EU:ssa ja mahdollistaa 
vastaavasti tehokkaan takavarikoinnin 
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kaikilla EU:n ulkorajoilla; pitää siksi 
tarpeellisena, että yhteisön tavaramerkin 
käyttö ei vaikeudu uuden vaatimuksen 
voimaantulon myötä, jonka mukaan 
yhteisön tavaramerkin käyttö edellyttää
tehokasta käyttöä useammassa 
jäsenvaltiossa;

Or. de

Tarkistus 39
Rafał Trzaskowski

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. huomauttaa, että tietosuojaa voidaan 
pitää Internet-tekijänoikeuksien 
loukkauksien vastaisen taistelun esteenä, 
minkä vuoksi on syytä pohtia, onko 
tietosuojalainsäädäntö Internet-
tekijänoikeuslainsäädännön mukainen, ja 
vaatii komissiota pohtimaan tätä aihetta ja 
selvittämään, miten yksittäisten 
kansalaisten oikeudet ja luovan työn 
tekijöiden ja keksijöiden 
immateriaalioikeudet voidaan 
tasapainottaa parhaalla mahdollisella 
tavalla; 

Or. en

Tarkistus 40
Rafał Trzaskowski

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. on tyytyväinen komission 
pyrkimykseen helpottaa eri sidosryhmien 
välistä vuoropuhelua, jonka tavoitteena on 
sopia yhteisesti vapaaehtoisista 
toimenpiteistä väärentämisen ja piratismin 
torjumiseksi nykyisissä oikeudellisissa 
puitteissa; 

Or. en

Tarkistus 41
Rafał Trzaskowski

Lausuntoluonnos
7 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 e. kannustaa komissiota ja asiasta 
kiinnostuneita sidosryhmiä jatkamaan 
nykyisiä jatkuvia vuoropuheluita ja 
pyrkimään määrätietoisesti kohti 
vapaaehtoisia käytännön toimia koskevia 
sopimuksia, joiden tavoitteena on 
väärentämisen ja piratismin 
vähentäminen sisämarkkinoilla sekä 
Internetissä että muissa ympäristöissä; 

Or. en

Tarkistus 42
Rafał Trzaskowski

Lausuntoluonnos
7 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 f. pyytää komissiota tarkastelemaan 
tilannetta ja tekemään 
lainsäädäntöehdotusta, jos sidosryhmien 
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välisessä vuoropuhelussa ei synny 
sopimuksiin perustuvia ratkaisuja; 

Or. en

Tarkistus 43
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa seurantakeskusta 
analysoimaan suurien 
tuoteväärennösmäärien varastointiin ja 
käsittelyyn liittyviä ongelmia ja 
helpottamaan niiden uudelleenkäyttöä 
voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 
tarpeisiin.

Poistetaan.

Or. el

Tarkistus 44
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa seurantakeskusta analysoimaan 
suurien tuoteväärennösmäärien 
varastointiin ja käsittelyyn liittyviä 
ongelmia ja helpottamaan niiden
uudelleenkäyttöä voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen tarpeisiin.

8. kehottaa seurantakeskusta analysoimaan 
suurien tuoteväärennösmäärien 
varastointiin ja käsittelyyn liittyviä 
ongelmia ja yksinkertaistamaan nykyisiä 
sääntöjä, jotka koskevat 
tuoteväärennösten uudelleenkäyttöä
oikeudenhaltijoiden luvalla voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen tarpeisiin.

Or. en
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Tarkistus 45
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa seurantakeskusta analysoimaan 
suurien tuoteväärennösmäärien 
varastointiin ja käsittelyyn liittyviä 
ongelmia ja helpottamaan niiden 
uudelleenkäyttöä voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen tarpeisiin.

8. kehottaa seurantakeskusta analysoimaan 
suurien tuoteväärennösmäärien 
varastointiin ja käsittelyyn liittyviä 
ongelmia ja helpottamaan niiden 
uudelleenkäyttöä voittoa 
tavoittelemattomien sosiaalialan
järjestöjen tarpeisiin.

Or. nl

Tarkistus 46
Toine Manders

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa tarvetta järjestää unionin 
laajuisesti sekä kansallisella ja 
paikallisella tasolla toteutettava 
tiedotuskampanja väärennettyjen 
tuotteiden riskeistä kuluttajien terveydelle 
ja turvallisuudelle ja väärentämisen ja 
piratismin kielteisistä taloudellisista ja 
yhteiskunnallisista vaikutuksista; 
korostaa tarvetta opettaa etenkin nuorille 
eurooppalaisille kuluttajille, että 
immateriaalioikeudet koskevat jonkun 
omaisuutta eikä niitä tule siksi loukata 
missään olosuhteissa;

Or. en
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Tarkistus 47
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. panee merkille, että 
immateriaalioikeudet ovat yksi pk-
yritysten tärkeimmistä keinoista 
kilpailukyvyn parantamiseksi; on 
kuitenkin huolissaan siitä, että 
immateriaalioikeuksien toteutumisen 
ilmeinen puute ja immateriaalioikeuksien 
hankkimisen kustannukset ja 
monimutkaisuus saavat pk-yritykset usein 
jättämään tarjotun suojelun käyttämättä; 
kehottaa sen vuoksi komissiota ja 
jäsenvaltioita pohtimaan mahdollisia 
yhteisiä toimia, joilla autetaan pk-
yrityksiä suojelemaan 
immateriaalioikeuksiaan; pyytää 
komissiota tutkimaan tällaisen aloitteen 
kehittämisen arvon väärentämisen ja 
piratismin eurooppalaisen 
seurantakeskuksen kautta; 

Or. en

Tarkistus 48
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. vahvistaa CE-merkinnän merkityksen 
väärentämisen vastaisessa taistelussa; 
muistuttaa, että "tavarapaketissa" otetaan 
käyttöön valmistajia ja maahantuojia 
koskevia velvoitteita, joiden mukaan 
nämä ovat oikeudellisesti vastuussa ja 
voivat joutua syytteeseen CE-merkinnän 
väärinkäytöstä; pyytää komissiota 
ottamaan nämä edellytykset huomioon, 
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kun se harkitsee uusia ehdotuksia 
tekijänoikeuksien suojelun oikeudellisten 
puitteiden lujittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 49
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. vaatii tarkemmin kohdennettuja ja 
uuteen mediaan keskittyviä julkisia 
tiedotuskampanjoita, joiden avulla 
annetaan kuluttajille mahdollisuus torjua 
väärennettyjä tuotteita erityisesti 
opettamalla, miten väärennetyt tuotteet 
voi tunnistaa; 

Or. en

Tarkistus 50
Toine Manders

Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 e. vetoaa tämän vuoksi komissioon, jotta 
se painostaisi toimialaa kehittämään 
vieläkin lisää maksujärjestelmiä, joiden 
avulla eurooppalaisten kuluttajien on 
helpompi ostaa laillisesti tarjottua sisältöä 
laillisen lataamisen lisäämiseksi EU:ssa; 

Or. en
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Tarkistus 51
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 f. tunnustaa tarpeen käyttää 
väärennettyjen tuotteiden vastaisessa 
taistelussa jäsenvaltioiden olemassa olevia 
institutionaalisia rakenteita ja vetoaa 
tämän vuoksi kansallisiin 
patenttivirastoihin ja muihin 
immateriaalioikeuksia käsitteleviin 
virastoihin, jotta nämä tarjoaisivat 
enemmän tukea ja koulutusta pienille ja 
keskisuurille yrityksille sekä yleisölle;

Or. en

Tarkistus 52
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 g. painottaa sopivien ratkaisujen 
löytämiseksi kansainvälisten 
markkinoiden immateriaalioikeuksien 
loukkausten torjumista varten tarvetta 
saada riippumattomia, luotettavia ja 
vertailukelpoisia tietoja erilaisten 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
syistä, vaikutuksista, seurauksista ja 
laajuudesta sekä niiden vaikutuksesta 
kuluttajiin ja sisämarkkinoiden 
toimintaan;

Or. en
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Tarkistus 53
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 h. vetoaa seurantakeskukseen ja pyytää 
sitä kehittämään ja edistämään parhaita 
käytäntöjä EU:n lisäksi myös 
kansainvälisillä foorumeilla (Maailman 
henkisen omaisuuden järjestö (WIPO), 
Maailman kauppajärjestö (WTO) jne.);

Or. en

Tarkistus 54
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 i. pyytää parlamenttia ja yleisöä 
osallistumaan enemmän 
immateriaalioikeuksien loukkauksien 
torjuntaan tähtäävän työn seuraaviin
vaiheisiin; arvostelee tältä osin komission 
ja seurantakeskuksen perustamien 
sidosryhmien työryhmien työn etenemistä 
koskevien tietojen puutetta; vaatii tämän 
vuoksi kehittämään sidosryhmien 
työryhmiä varten parlamentin foorumin;

Or. en

Tarkistus 55
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 j kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 j. huomauttaa, että lainvalvonta- ja 
tietosuojaviranomaisten, EUROPOLin ja 
EUROJUSTin edustajien, tutkijoiden, 
lakimiesten ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien tulisi osallistua enemmän 
komission työhön immateriaalioikeuksien 
loukkausten torjumiseksi; pyytää sen 
vuoksi, että kyseisten ryhmien edustajat 
kutsutaan mukaan sidosryhmien 
työryhmiin;

Or. en

Tarkistus 56
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 k kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 k. odottaa komission tiedonantoa 
immateriaalioikeuksien noudattamista 
koskevan direktiivin täytäntöönpanosta 
jäsenvaltioissa ja on valmis 
keskustelemaan mahdollisuuksista, jotka 
parantavat oikeudellista selkeyttä eri 
osapuolten kannalta;

Or. en

Tarkistus 57
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 l kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 l. vetoaa komissioon, jotta se ottaa 
huomioon digitaalisen ympäristön nopean 
kehityksen ja muuttaa 
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immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjuntaa koskevia nykyisiä sääntöjä 
nopeammin markkinoiden ja 
teknologioiden muutosten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 58
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 m kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 m. huomauttaa, että sisämarkkinoiden 
kannalta suurin haaste on 
immateriaalioikeuksien loukkaamisen 
torjuminen EU:n ulkorajoilla ja 
kolmansissa maissa; vetoaa tämän vuoksi 
komissioon, jotta se loisi enemmän 
immateriaalioikeuksiin liittyviä 
neuvontapalveluja kolmansiin maihin 
(etenkin Intiaan ja Venäjälle), jotta 
eurooppalaiset yrittäjät voisivat valvoa 
immateriaalioikeuksiaan aktiivisemmin ja 
jotta kolmansissa maissa tapahtuvia 
immateriaalioikeuksien loukkauksia ja 
tällaisissa maissa valmistettujen 
tuoteväärennösten pääsyä sisämarkkinoille 
voitaisiin torjua aktiivisemmin;

Or. en

Tarkistus 59
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 n kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 n. pyytää komissiota laatimaan 
immateriaalioikeuksia koskevan 
päivitetyn EU:n strategian, jossa 
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ehdotetaan suhteellisia toimenpiteitä 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
tehokasta ja onnistunutta torjuntaa 
varten;

Or. en

Tarkistus 60
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 o kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 o. pyytää seurantakeskusta 
analysoimaan digitaalisen sisällön 
laajempaa maantieteellistä lisensointia 
laillisen digitaalisen sisällön tarjonnan 
kehittämiseksi edelleen;

Or. en

Tarkistus 61
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 p kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 p. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota 
ottamaan käyttöön tehokkaan 
markkinoiden valvontamekanismin ja 
erityisesti väärennettyjä tuotteita koskevan 
ennakkovaroitusjärjestelmän, jonka 
avulla tuotteet voitaisiin poistaa nopeasti 
markkinoilta kaikkialla unionissa;

Or. en
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Tarkistus 62
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 q kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 q. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota 
laajentamaan sisämarkkinoilla toimivan 
yhdenmukaistamisviraston ja kansallisten 
immateriaalioikeuksia käsittelevien 
virastojen välistä yhteistyötä siten, että se 
kattaa myös immateriaalioikeuksien 
loukkaamisen vastaisen taistelun;

Or. en

Tarkistus 63
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 r kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 r. pyytää komissiota tunnistamaan pk-
yritysten erityisongelmat ja -tarpeet sekä 
kehittämään kohdennettuja toimenpiteitä, 
joilla pk-yrityksiä autetaan torjumaan 
immateriaalioikeuksien loukkauksia ja 
annetaan pk-yrityksille paremmat 
suojautumismahdollisuudet sekä EU:ssa 
että kolmansissa maissa;

Or. en

Tarkistus 64
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 s kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 s. pyytää komissiota järjestämään 
seurantakeskuksen työn siten, että 
immateriaalioikeuksien loukkaamisesta 
johtuvista taloudellisista, sosiaalisista ja 
yhteiskunnallisista seurauksista saadaan 
kattavampi käsitys, mukaan lukien 
yleiselle talousarviolle aiheutuvat 
epäsuorat kustannukset, kuten 
veronmenetykset ja työpaikkojen 
häviäminen EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 65
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 t kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 t. painottaa, että immateriaalioikeuksien 
loukkausten tehokas torjuminen 
edellyttää mahdollisuutta pysäyttää 
kolmansista maista tulevat 
tuoteväärennökset EU:n ulkorajoilla 
EU:n tullilainsäädännön perusteella; 
muistuttaa, että tämä voidaan varmistaa 
vain, jos immateriaalioikeudet on suojattu 
koko EU:n alueella ja tavarat voidaan 
pysäyttää millä tahansa ulkorajalla niiden 
yhteisön alueelle saapumispaikasta 
riippumatta; muistuttaa, että tämän 
vuoksi EU-patentin kehittäminen on 
äärimmäisen tärkeä keino väärentämisen 
vastaisessa taistelussa; painottaa lisäksi, 
että yhteisön tavaramerkin käyttöä ei saa 
vähentää edellyttämällä, että yhteisön 
tavaramerkkiä on käytettävä useammassa 
kuin yhdessä jäsenvaltiossa;

Or. en
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Tarkistus 66
Zuzana Roithová

Lausuntoluonnos
8 u kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 u. pyytää komissiota selvittämään 
immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoa 
koskevien nykyisten oikeudellisten 
puitteiden heikkoudet nykyisten puitteiden 
lujittamiseksi ja selkeyttämiseksi sekä 
immateriaalioikeuksien täytäntöönpanon 
ja tietosuojan välisten suhteiden 
selkeyttämiseksi;

Or. en


