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Изменение 14
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Правата върху интелектуалната 
собственост представляват особено 
важни стопански активи, които 
спомагат да се гарантира на новаторите 
и творците справедливо възнаграждение 
за техния труд и защита на техните 
инвестиции в научни изследвания и 
нови идеи.

(2) Правата върху интелектуалната 
собственост представляват особено 
важни стопански активи за цялата 
система на европейското 
производство, в т.ч. за малките и 
средните предприятия, които 
спомагат да се гарантира на новаторите 
и творците справедливо възнаграждение 
за техния труд и защита на техните 
инвестиции в научни изследвания и 
нови идеи.

Or. it

Изменение 15
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Правата върху интелектуалната 
собственост представляват особено 
важни стопански активи, които 
спомагат да се гарантира на новаторите 
и творците справедливо възнаграждение 
за техния труд и защита на техните 
инвестиции в научни изследвания и 
нови идеи.

(2) Правата върху интелектуалната 
собственост представляват особено 
важни стопански активи, които 
спомагат да се гарантира на новаторите 
и творците справедливо възнаграждение 
за техния труд и защита на техните 
инвестиции в научни изследвания и 
нови идеи. Те също така дават 
възможност за иновации и 
увеличават достъпа на 
потребителите до знания и 
информация.

Or. en
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Обосновка

Правата върху интелектуалната собственост следва да дават възможност както на 
творците да получават справедливо възнаграждение за инвестициите си, така и на 
широката общественост да има достъп до информация и знания. ЕС се нуждае от 
балансирана система, ако иска да се превърне в икономика, основана на знанието. 
Прекалената защита и прекомерното прилагане рискуват да нарушат равновесието в 
ущърб на потребителите и гражданите. ЕС следва да отчита двустранната мисия 
на ПИС.

Изменение 16
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява реална заплаха не само за 
икономиката на Съюза, но и за здравето 
и безопасността на потребителите в 
него. Поради това са необходими 
ефективни, незабавни и координирани 
действия на европейско и световно 
равнище за успешна борба с въпросното 
явление.

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява реална заплаха не само за 
икономиката на Съюза, но и за здравето 
и безопасността на потребителите в 
него. Поради това са необходими 
ефективни, незабавни и координирани 
действия на европейско и световно 
равнище за успешна борба с въпросното 
явление. В тази връзка следва да се 
подчертае значението на засилването 
на сътрудничеството и обмена на 
информация между митническите 
органи на всички държави-членки. 

Or. it

Изменение 17
Regina Bastos

Предложение за регламент
Съображение 4



AM\881189BG.doc 5/22 PE474.065v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява реална заплаха не само за 
икономиката на Съюза, но и за здравето 
и безопасността на потребителите в 
него. Поради това са необходими 
ефективни, незабавни и координирани 
действия на европейско и световно 
равнище за успешна борба с въпросното 
явление.

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява реална заплаха не само за 
икономиката на Съюза, но и за здравето 
и безопасността на потребителите в 
него. Поради това са необходими 
ефективни, незабавни и координирани 
действия на европейско и световно 
равнище за успешна борба с въпросното 
явление, както и да се увеличат 
усилията в подкрепа на здравето и 
сигурността в чувствителните 
сектори, а именно във връзка с 
лекарствата и храните.

Or. pt

Обосновка

Фалшифицирането на лекарствени и хранителни продукти не само нанася щети на 
европейските предприятия, но и излага на опасност живота на европейските 
потребители и може даже да доведе до смъртни случаи. Затова следва да се 
увеличат усилията, насочени към тези области.

Изменение 18
Regina Bastos

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Комисията, съвместно със 
Службата за хармонизация във 
вътрешния пазар и държавите-
членки, трябва да извърши 
изчерпателен анализ на 
отражението върху предприятията и 
особено върху МСП на нарушаването 
на интелектуалната собственост, 
така че да определи най-добрите 
решения и да отговори на техните 
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специфични потребности.

Or. pt

Обосновка

Нарушаването на правата върху интелектуалната собственост нанася тежки щети 
на усилията за иновации, води до загуба на работни места и създава сериозни 
проблеми за предприятията и особено за МСП, поради което е необходимо да се 
определят най-добрите решения, за да се отговори на техните потребности и на 
техните проблеми. 

Изменение 19
Regina Bastos

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) За улесняване и рационализиране 
на достъпа до цялата необходима 
информация относно нарушаването 
на правата върху интелектуалната 
собственост държавите-членки 
трябва да се възползват от 
системата на обслужване на едно 
гише, създадена по силата на 
Директивата за услугите.

Or. pt

Обосновка

Обслужването на едно гише позволява да се намалят бюрократичните формалности 
и да се рационализират средствата и спомага за намаляване на разходите на 
предприятията.

Изменение 20
Regina Bastos

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Европейският парламент, в своя 
резолюция от 22 септември 2010 г. 
относно упражняването на правата на 
интелектуална собственост в рамките на 
вътрешния пазар, призова държавите-
членки и Комисията да разширят 
сътрудничеството между Службата и 
националните служби за интелектуална 
собственост, като включат в него и 
борбата срещу нарушенията на права 
върху интелектуалната собственост.

(10) Европейският парламент, в своя 
резолюция от 22 септември 2010 г. 
относно упражняването на правата на 
интелектуална собственост в рамките на 
вътрешния пазар, призова държавите-
членки и Комисията да разширят 
сътрудничеството между Службата и 
националните служби за интелектуална 
собственост, като включат в него и 
борбата срещу нарушенията на права 
върху интелектуалната собственост; 
той също така предлага 
Обсерваторията да извърши подробен 
анализ на проблема с кражбата на 
данни по интернет и да представи 
мерки за борба с това явление.

Or. pt

Обосновка

Проблемът с промишления шпионаж и кражбата на данни по интернет, 
представляващи индустриална собственост, и по-специално тези, свързани с 
техническа документация и изходни кодове, се задълбочава непрекъснато.

Изменение 21
Regina Bastos

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да се помогне на европейските 
предприятия да защитят правата си 
върху интелектуалната собственост 
в трети държави и за да се подобри 
дейността на органите в борбата 
срещу вноса на фалшифицирани 
стоки на европейския пазар, следва да 
се осъществява тясно 
сътрудничество между СХВП и 
Европейската служба за външна 
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дейност (ЕСВД).

Or. pt

Обосновка

За да се обърне необходимото внимание на въпроса с правата върху интелектуалната 
собственост в рамките на вътрешния пазар е важно да се вземе предвид не само 
територията на Съюза, а и положението по външните граници и в третите 
държави; следователно на Европейската служба за външна дейност принадлежи 
важна роля в тази област. 

Изменение 22
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Предвид на редицата задачи, 
възложени на Обсерваторията, е нужно 
решение, което да гарантира адекватна 
и устойчива инфраструктура за 
изпълнение на въпросните задачи.

(11) Предвид на редицата задачи, 
възложени на Обсерваторията, е нужно 
решение, което да гарантира адекватна 
и устойчива инфраструктура за 
изпълнение на въпросните задачи, така 
че Обсерваторията да се превърне в 
единна точка за контакт в рамките 
на Съюза и в международен пример за 
добри практики.

Or. lt

Изменение 23
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи, частния сектор и 
гражданското общество, който да 
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и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да изпълнява допълнителни 
задачи, като например за по-добро 
познаване на стойността на правата 
върху интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави и 
международни организации.

осигурява събирането, анализа и 
разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да изпълнява допълнителни 
задачи, като например за по-добро 
познаване на стойността на правата 
върху интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави и 
международни организации.

Or. fr

Изменение 24
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи
подбрани представители на
икономическите сектори, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с 
най-голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
представители на носителите на права,
на доставчиците на интернет услуги и 
на асоциациите на потребителите.
Следва да се гарантира адекватното 
представителство и на малките и 
средните предприятия.
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представители на носителите на права
и на доставчиците на интернет услуги.
Следва да се гарантира адекватното 
представителство и на малките и 
средните предприятия.

Or. fr

Изменение 25
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическите сектори, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права и 
на доставчиците на интернет услуги.
Следва да се гарантира адекватното 
представителство и на малките и 
средните предприятия.

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическите сектори, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права и 
на доставчиците на интернет услуги, 
както и да ангажира активно 
представители на различни 
организации на гражданското 
общество, в т.ч. организациите на 
работодателите, профсъюзите, 
сдруженията на авторите и 
организациите на потребителите.
Освен това е целесъобразно да се 
гарантира, че малките и средните 
предприятия получават конкретна 
помощ и информация относно 
техните права.

Or. lt
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Изменение 26
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическите сектори, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права и 
на доставчиците на интернет услуги.
Следва да се гарантира адекватното
представителство и на малките и 
средните предприятия.

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическите сектори, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права и 
на доставчиците на интернет услуги.
Също така следва да се гарантира
еднакво представителство на 
потребителите, гражданското 
общество и на малките и средните 
предприятия, както и на органите по 
защита на данните.

Or. en

Обосновка

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens’ fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers’ privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Изменение 27
Regina Bastos
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се повишава осведомеността на 
гражданите за въздействието на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост;

г) да се повишава осведомеността на 
гражданите за въздействието на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост, като 
продължат и се засилят 
информационните кампании относно 
рисковете, които представляват 
фалшифицираните стоки за здравето 
и сигурността на потребителите, 
както и относно отрицателните 
последици на фалшифицирането и 
пиратството за икономиката и 
обществото;

Or. pt

Обосновка

Като се имат предвид отрицателните последици от фалшифицирането и 
пиратството за обществото и икономиката на страните, кампаниите трябва да 
осведомяват хората за стойността на авторското право и за отрицателното 
отражение на пиратството и фалшифицирането върху заетостта и растежа, 
особено сред младите европейски потребители, и във връзка с това – за 
необходимостта от зачитане на правата върху интелектуалната собственост.

Изменение 28
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да се предоставят средства за 
информиране на гражданите относно 
правата върху интелектуалната 
собственост, така че да няма 
единствено контрол, а да се 
осъществява процес на повишаване на 
осведомеността, например чрез 
включване на информация във видео-
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игрите, достъпни за 
обществеността, което да даде 
възможност за бързо, пряко и 
масирано въздействие върху хората и 
особено младите хора;

Or. nl

Изменение 29
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се задълбочават познанията 
относно техническите средства за 
предотвратяване на фалшифицирането и 
пиратството, както и за борба с тези 
явления, включително чрез системи за 
засичане и проследяване;

е) да се задълбочават познанията 
относно техническите средства за 
предотвратяване на фалшифицирането и 
пиратството, както и за борба с тези 
явления, включително чрез системи за 
засичане и проследяване, при зачитане 
на основните права и свободи съгласно 
член 1, параграф 3а от Директива 
2002/21/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 7 март 2002 година 
относно общата регулаторна рамка 
за електронните съобщителни 
мрежи и услуги (Рамкова директива)1

и член 1, параграф 3 от Директива 
2002/22/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно универсалната услуга и 
правата на потребителите във връзка 
с електронните съобщителни мрежи 
и услуги (Директива за универсалната 
услуга)2;
____________________

1 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.
2 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.

Or. fr
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Изменение 30
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 2– параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се задълбочават познанията 
относно техническите средства за 
предотвратяване на фалшифицирането и 
пиратството, както и за борба с тези 
явления, включително чрез системи за 
засичане и проследяване;

е) да се задълбочават познанията 
относно техническите средства за 
предотвратяване на фалшифицирането и 
пиратството, както и за борба с тези 
явления, включително чрез системи за 
засичане и проследяване, при спазване 
на достиженията на правото на 
Съюза в областта на електронната 
търговия и защитата на данните;

Or. en

Изменение 31
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) да се насърчава международното 
сътрудничество със служби за защита на 
правата върху интелектуалната 
собственост в трети държави за
разработване на стратегии и техники за 
защита на правата върху 
интелектуалната собственост, както и на 
съответните умения и инструменти.

з) да се насърчава международното 
сътрудничество със служби за защита на 
правата върху интелектуалната 
собственост в трети държави и 
съответни международни 
организации с оглед на разработване на 
стратегии и техники за защита на 
правата върху интелектуалната 
собственост, както и на съответните 
умения и инструменти.

Or. en

Обосновка

Съществуват няколко международни организации, които или се занимават специално 
с ПИС (напр. Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)), или 
най-малкото се занимават с нарушения на ПИС, като ОИСР или СТО. Тъй като 
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всички тези организации изследват причините, мащаба и превенцията на 
нарушенията на ПИС, те следва да бъдат включвани в съвместни инициативи.

Изменение 32
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) събира, анализира и разпространява 
съответните обективни, съпоставими и 
надеждни данни относно 
икономическата стойност на 
интелектуалната собственост и нейния 
принос за икономически растеж, 
благоденствие, иновации, творчество, 
културно разнообразие, създаването на 
работни места за висококвалифицирани 
специалисти и разработването на 
висококачествени продукти и услуги в 
рамките на Съюза;

г) събира, анализира и разпространява 
съответните обективни, съпоставими и 
надеждни данни относно 
икономическата стойност на 
интелектуалната собственост и нейния 
принос за икономически растеж, 
благоденствие, иновации, творчество, 
културно разнообразие, създаването на 
работни места за висококвалифицирани 
специалисти и разработването на 
висококачествени продукти и услуги в 
рамките на Съюза, както и за 
защитата и сигурността на 
потребителите;

Or. fr

Изменение 33
Regina Bastos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да представя оценка на мерките, 
предвидени в Директива 2004/48/ЕО 
относно упражняването на ПИС на 
вътрешния пазар, от гледна точка на 
защитата на правата и на ефекта им 
върху правата на потребителите;

Or. pt
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Обосновка

За да се изработи ясна рамка за прилагането на законодателни мерки е необходимо да 
се оцени прилагането.

Изменение 34
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изготвя доклади и публикации за 
повишаване осведомеността на 
гражданите на Съюза относно 
въздействието на нарушенията на 
правата върху интелектуалната 
собственост и организира конференции, 
онлайн и офлайн кампании, 
мероприятия и заседания на европейско 
и международно равнище;

ж) изготвя доклади и публикации за 
повишаване осведомеността на 
гражданите на Съюза относно 
въздействието на нарушенията на 
правата върху интелектуалната 
собственост и организира конференции,
координира онлайн и офлайн кампании, 
мероприятия и заседания на европейско 
и международно равнище, при 
отчитане на ограничените 
финансови и човешки ресурси;

Or. fr

Изменение 35
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) организира ad hoc заседания на 
експерти за подпомагане на нейната 
работа по настоящия регламент;

и) организира ad hoc заседания на 
експерти и представители на всички 
заинтересовани страни за 
подпомагане на нейната работа по 
настоящия регламент;

Or. fr
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Изменение 36
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) изследва, оценява и популяризира 
технически средства за специалисти 
и техники за сравнение, включително 
системи за засичане и проследяване, 
които спомагат за различаването 
между оригинални и фалшифицирани 
продукти;

заличава се

Or. de

Изменение 37
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква п а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) оценява въздействието на 
мерките за упражняването на 
правата върху интелектуалната 
собственост върху иновациите и 
развитието на услуги на 
информационното общество, 
съгласно изричното изискване на 
Директива 2004/48/ЕО;

Or. en

Обосновка

Директивата относно упражняването на ПИС (Директива 2004/48/ЕО) изрично 
поставя изискване за щателна оценка на въздействието на Директивата върху 
иновациите. Досега обаче Европейската комисия не е предоставила такава оценка; 
точно обратното, тя започна преразглеждане на настоящата директива, без да е 
изпълнила това законово изискване.
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Изменение 38
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква п б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пб) оценка на въздействието върху 
потребителите на отсъствието на 
единен цифров пазар за онлайн 
съдържание.

Or. en

Обосновка

Би било полезно Обсерваторията да може също така да оцени въздействието и 
вредите за потребителите от настоящата липса на единен цифров пазар за онлайн 
съдържание.

Изменение 39
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За участие в заседанията, упоменати в 
член 2, параграф 2, буква а), Службата 
кани представители на публични 
администрации, органи и организации, 
занимаващи се със защитата на права 
върху интелектуалната собственост, 
както и представители на частния 
сектор.

1. За участие в заседанията, упоменати в 
член 2, параграф 2, буква а), Службата 
кани представители на публични 
администрации, органи и организации, 
занимаващи се със защитата на права 
върху интелектуалната собственост,
представители на частния сектор,
както и представители на организации 
на потребителите и на малките и 
средните предприятия.

Or. de

Изменение 40
Bernadette Vergnaud
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За участие в заседанията, упоменати в 
член 2, параграф 2, буква а), Службата 
кани представители на публични 
администрации, органи и организации, 
занимаващи се със защитата на права 
върху интелектуалната собственост, 
както и представители на частния 
сектор.

1. За участие в заседанията, упоменати в 
член 2, параграф 2, буква а), Службата 
кани представители на публични 
администрации, органи и организации, 
занимаващи се със защитата на права 
върху интелектуалната собственост, 
както и представители на частния 
сектор и на гражданското общество.

Or. fr

Изменение 41
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към поканените представители на 
частния сектор, заседаващи в 
Обсерваторията, се добавя широка и 
представителна гама от органи на 
Европейския съюз и на държавите-
членки за икономическите сектори,
които са най-силно засегнати от 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост и с най-
голям опит в борбата с тях.

Към поканените представители на 
частния сектор, заседаващи в 
Обсерваторията, се добавя широка и 
представителна гама от органи на 
Европейския съюз и на държавите-
членки за икономическите сектори, 
засегнати от нарушенията на правата 
върху интелектуалната собственост, 
както и гражданското общество, и 
по-специално асоциациите на 
потребителите.

Or. fr

Изменение 42
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Адекватно трябва да бъдат 
представени организациите на 
потребителите, както и малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. de

Изменение 43
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адекватно трябва да бъдат
представени организациите на 
потребителите, както и малките и 
средните предприятия.

Еднакво са представени организациите 
на потребителите, гражданското 
общество и малките и средните 
предприятия, както и органите по 
защита на данните.

Or. en

Обосновка

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens’ fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers’ privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Изменение 44
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 5 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга законодателството, 
уреждащо обработването на лични 
данни, държавите-членки и
представителите на частния сектор, 
заседаващи по линия на 
Обсерваторията:

Без да се засяга законодателството, 
уреждащо обработването на лични 
данни, държавите-членки,
представителите на частния сектор и на 
гражданското общество, заседаващи 
по линия на Обсерваторията:

Or. fr

Изменение 45
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията предава доклада за оценка 
на Европейския парламент и на Съвета, 
а също така провежда широка 
консултация със заинтересовани страни 
по доклада.

4. Комисията предава доклада за оценка 
на Европейския парламент, на Съвета и 
на Европейския икономически и 
социален комитет, а също така 
провежда широка консултация със 
заинтересовани страни по доклада.

Or. lt

Изменение 46
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията предава доклада за оценка 
на Европейския парламент и на Съвета, 
а също така провежда широка 
консултация със заинтересовани страни 
по доклада.

4. Комисията предава доклада за оценка 
на Европейския парламент, на Съвета и 
на Европейския икономически и 
социален комитет, а също така 
провежда широка консултация със 
заинтересовани страни по доклада.
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Or. lt


