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Ændringsforslag 14
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Intellektuelle ejendomsrettigheder 
(IPR) er en vigtig driftskapital, som 
bidrager til at sikre, at innovatorer og 
kreatører får et rimeligt afkast af deres 
arbejde, og at deres investering i forskning 
og nye idéer beskyttes.

(2) Intellektuelle ejendomsrettigheder 
(IPR) er en vigtig driftskapital for hele det 
europæiske produktionsapparat, herunder 
de små og mellemstore virksomheder, som 
bidrager til at sikre, at innovatorer og 
kreatører får et rimeligt afkast af deres 
arbejde, og at deres investering i forskning 
og nye idéer beskyttes

Or. it

Ændringsforslag 15
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Intellektuelle ejendomsrettigheder
(IPR) er en vigtig driftskapital, som 
bidrager til at sikre, at innovatorer og 
kreatører får et rimeligt afkast af deres 
arbejde, og at deres investering i forskning 
og nye idéer beskyttes.

(2) Intellektuelle ejendomsrettigheder 
(IPR) er en vigtig driftskapital, som 
bidrager til at sikre, at innovatorer og 
kreatører får et rimeligt afkast af deres 
arbejde, og at deres investering i forskning 
og nye idéer beskyttes. De fremmer også 
innovation og forbrugernes adgang til 
viden og oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Intellektuelle ejendomsrettigheder bør skabe mulighed både for, at skaberne modtager et 
retfærdigt afkast af deres investering, og for, at forbrugerne får adgang til oplysninger og 
viden. EU har brug for et afbalanceret system, hvis den skal udvikle sig til en vækstøkonomi. 
En overdreven beskyttelse eller en uforholdsmæssig håndhævelse risikerer at skabe 
skævheder til skade for forbrugerne og borgerne. EU må være sig dobbeltformålet med 
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intellektuelle ejendomsrettigheder bevidst.

Ændringsforslag 16
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR-
krænkelser udgør en reel trussel ikke bare 
for Unionens økonomi, men også for EU-
borgernes sundhed og sikkerhed. Det er 
derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen.

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR-
krænkelser udgør en reel trussel ikke bare 
for Unionens økonomi, men også for EU-
borgernes sundhed og sikkerhed. Det er 
derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen. I den forbindelse er det 
vigtigt at understrege betydningen af et 
øget samarbejde og en øget 
informationsudveksling mellem 
toldmyndighederne i de enkelte 
medlemsstater. 

Or. it

Ændringsforslag 17
Regina Bastos

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR-
krænkelser udgør en reel trussel ikke bare 
for Unionens økonomi, men også for EU-
borgernes sundhed og sikkerhed. Det er 
derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen.

(4) Den fortsatte stigning i antallet af IPR-
krænkelser udgør en reel trussel ikke bare 
for Unionens økonomi, men også for EU-
borgernes sundhed og sikkerhed. Det er 
derfor nødvendigt med effektive, 
umiddelbare og koordinerede 
foranstaltninger på europæisk og globalt 
niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe 
dette fænomen, ligesom indsatsen for at 
forbedre sundheden og sikkerheden skal 
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intensiveres i følsomme sektorer, navnlig 
medicin og levnedsmidler.

Or. pt

Begrundelse

Forfalskede lægemidler skader ikke blot europæiske virksomheder men udgør også en risiko 
for de europæiske forbrugere og kan endog føre til dødsfald. Indsatsen bør derfor styrkes på 
disse områder.

Ændringsforslag 18
Regina Bastos

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Kommissionen bør i samarbejde med 
Kontoret for Harmonisering i Det Indre 
Marked og medlemsstaterne foretage en 
grundlæggende analyse af, hvilke 
konsekvenser krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder har for 
virksomhederne og navnlig de små og 
mellemstore virksomheder, med henblik 
på at identificere de bedste løsninger til 
opfyldelse af deres specifikke behov.

Or. pt

Begrundelse

Krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder virker ødelæggende for innovation, 
resulterer i jobtab og skaber alvorlige problemer for virksomhederne og navnlig de små og 
mellemstore virksomheder, hvorfor det er nødvendigt at finde frem til de bedste løsninger til 
opfyldelse af deres behov og løsning af deres problemer. 

Ændringsforslag 19
Regina Bastos

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) For at lette og rationalisere adgangen 
til samtlige nødvendige oplysninger om 
krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder bør medlemsstaterne 
anvende kvikskranker i lighed med dem, 
der er oprettet i henhold til 
tjenesteydelsesdirektivet.

Or. pt

Begrundelse

Anvendelsen af kvikskranker gør det muligt at begrænse bureaukratiet og rationalisere 
ressourceanvendelsen og dermed nedbringe udgifter for virksomhederne.

Ændringsforslag 20
Regina Bastos

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I sin beslutning af 22. september 2010 
om håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder i det indre marked 
opfordrede Europa-Parlamentet 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
udvide samarbejdet mellem 
harmoniseringskontoret og de nationale 
IPR-kontorer til også at omfatte 
bekæmpelsen af IPR-krænkelser.

(10) I sin beslutning af 22. september 2010 
om håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder i det indre marked 
opfordrede Europa-Parlamentet 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
udvide samarbejdet mellem 
harmoniseringskontoret og de nationale 
IPR-kontorer til også at omfatte 
bekæmpelsen af IPR-krænkelser; det 
foreslog endvidere, at Observatoriet skulle 
gennemføre en detaljeret analyse af 
problemet med online datatyveri og 
fremsætte forslag til, hvordan dette 
fænomen kunne bekæmpes.

Or. pt

Begrundelse

Problemet med industriel spionage via internettet og tyveri af data, som er omfattet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder navnlig teknisk dokumentation og kildekoder, 
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bliver værre og værre.

Ændringsforslag 21
Regina Bastos

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) For at bistå virksomhederne med at 
gøre deres intellektuelle 
ejendomsrettigheder gældende i 
tredjelande og forbedre myndighedernes 
indsats for at bekæmpe indførslen af 
kopivarer skal der iværksættes et tæt 
samarbejde mellem Kontoret for 
Harmonisering i Det Indre Marked og 
EU's udenrigstjeneste.

Or. pt

Begrundelse

For at sikre en korrekt behandling af spørgsmålet om intellektuel ejendomsret på det indre 
marked er det vigtigt ikke blot at tage hensyn til EU's område, men også til situationen ved de 
ydre grænser og i tredjelande. Udenrigstjenesten har derfor en vigtig rolle på dette område. 

Ændringsforslag 22
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Observationscentret skal varetage en 
lang række forskellige opgaver, og det er 
derfor nødvendigt at sikre en passende og 
bæredygtig infrastruktur.

(11) Observationscentret skal varetage en 
lang række forskellige opgaver, og det er 
derfor nødvendigt at sikre en passende og 
bæredygtig infrastruktur, så det kan 
fungere som kontaktcenter for EU og som 
en international reference for god praksis.

Or. lt
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Ændringsforslag 23
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder og den private sektor og give 
mulighed for indsamling, analyse og 
spredning af relevante objektive, 
sammenlignelige og pålidelige data om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre supplerende 
opgaver, f.eks. opnå større viden om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med IPR-
håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 
samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer.

(17) Harmoniseringskontoret bør fungere 
som et samlingspunkt for offentlige 
myndigheder, den private sektor og 
civilsamfundet og give mulighed for 
indsamling, analyse og spredning af 
relevante objektive, sammenlignelige og 
pålidelige data om værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og krænkelsen af 
disse, udviklingen af bedste praksis og af 
strategier for IPR-beskyttelse og for 
forbrugeroplysning om IPR-krænkelsernes 
konsekvenser. Desuden bør 
harmoniseringskontoret udføre supplerende 
opgaver, f.eks. opnå større viden om 
værdien af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, forbedre ekspertisen 
hos personer, der beskæftiger sig med IPR-
håndhævelse, gennem passende 
uddannelsesforanstaltninger, opnå større 
viden om teknikker til forebyggelse af 
varemærkeforfalskning og forbedre 
samarbejdet med tredjelande og 
internationale organisationer.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
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sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske 
sektorer, der er mest berørt af og har 
størst erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for
rettighedshavere og internetudbydere. Det 
bør ligeledes sikres, at der er en passende 
repræsentation af små og mellemstore 
virksomheder.

sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter sørge for repræsentation af
rettighedshavere, internetudbydere og 
forbrugersammenslutninger Det bør 
ligeledes sikres, at der er en passende 
repræsentation af små og mellemstore 
virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske 
sektorer, der er mest berørt af og har størst 
erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for 
rettighedshavere og internetudbydere. Det 
bør ligeledes sikres, at der er en passende 
repræsentation af små og mellemstore 
virksomheder.

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske 
sektorer, der er mest berørt af og har størst 
erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for 
rettighedshavere og internetudbydere og 
ligeledes aktivt inddrage repræsentanter 
for forskellige organisationer fra 
civilsamfundet, herunder 
arbejdsgiverorganisationer 
fagbevægelsen, sammenslutninger af 
rettighedshavere og 
forbrugersammenslutninger. Det skal
ligeledes sikres, at små og mellemstore 
virksomheder tilbydes konkret bistand og 
oplysninger om deres rettigheder.

Or. lt
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Ændringsforslag 26
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske 
sektorer, der er mest berørt af og har størst 
erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for 
rettighedshavere og internetudbydere. Det
bør ligeledes sikres, at der er en passende
repræsentation af små og mellemstore 
virksomheder.

(18) Hvad angår repræsentanter for den 
private sektor bør harmoniseringskontoret i 
forbindelse med observationscentrets 
sammensætning inden for rammerne af 
dets aktiviteter tage udgangspunkt i et 
repræsentativt udvalg af de økonomiske 
sektorer, der er mest berørt af og har størst 
erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser, særlig repræsentanter for 
rettighedshavere og internetudbydere. Der
bør ligeledes sikres en ligelig
repræsentation af forbrugerne, 
civilsamfundet og små og mellemstore 
virksomheder samt 
databeskyttelsesmyndighederne.

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 27
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at gøre borgerne mere bevidste om IPR- d) at gøre borgerne mere bevidste om IPR-
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krænkelsernes konsekvenser krænkelsernes konsekvenser ved at 
fortsætte og udbygge 
bevidstgørelseskampagnerne om de risici, 
som kopivarer udgør for forbrugernes 
sikkerhed og sundhed, og om de negative 
konsekvenser, som 
varemærkeforfalskning og piratkopiering 
har for erhvervslivet og samfundet.

Or. pt

Begrundelse

I betragtning af den skade, som kopier og piratudgaver påfører landenes økonomi og 
samfundet generelt, bør der gennemføres kampagner for at bevidstgøre befolkningen og 
navnlig de unge forbrugere i EU om værdien af ophavsrettigheder og de negative følger af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering for beskæftigelsen og væksten og om 
nødvendigheden af at respektere intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 28
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at skabe mulighed for at informere 
befolkningen om intellektuelle 
ejendomsrettigheder, så der ikke kun er 
tale om en kontrol, men også om 
iværksættelse af en bevidstgørelsesproces 
f.eks. gennem informationer, der er 
integreret i offentligt tilgængelige 
videospil, hvilket vil gøre det muligt 
hurtigt og direkte at nå ud til et stort 
publikum, herunder navnlig de unge;

Or. nl

Ændringsforslag 29
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f



PE474.065v01-00 12/20 AM\881189DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at fremme viden om tekniske værktøjer 
til forebyggelse og bekæmpelse af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
herunder sporingssystemer

f) at fremme viden om tekniske værktøjer 
til forebyggelse og bekæmpelse af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
herunder sporingssystemer, idet der skal 
sikres overholdelse af de grundlæggende 
rettigheder, jf. artikel 1, stk. 3a, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
(rammedirektivet)1 og artikel 1. stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/22/EF af 7. marts 2002 om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
(forsyningspligtdirektivet)2

____________________

1 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.
2 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.

Or. fr

Ændringsforslag 30
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at fremme viden om tekniske værktøjer 
til forebyggelse og bekæmpelse af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
herunder sporingssystemer

f) at fremme viden om tekniske værktøjer 
til forebyggelse og bekæmpelse af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, 
herunder sporingssystemer i 
overensstemmelse med EU's r3egelværk 
om e-handel og databeskyttelse.

Or. en
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Ændringsforslag 31
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at fremme det internationale samarbejde 
med tredjelandes IPR-kontorer for at 
udforme strategier og teknikker til IPR-
beskyttelse, kvalifikationer og værktøjer.

h) at fremme det internationale samarbejde 
med tredjelandes IPR-kontorer og 
kompetente internationale organisationer
for at udforme strategier og teknikker til 
IPR-beskyttelse, kvalifikationer og 
værktøjer

Or. en

Begrundelse

Der findes adskillige internationale organisationer, som enten specifikt beskæftiger sig med 
intellektuelle ejendomsrettigheder som f.eks. WIPO, eller som i det mindste behandler 
spørgsmål i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder som OECD og WTO. Da disse 
organisationer også beskæftiger sig med efterforskning af oprindelse, omfang og forebyggelse 
af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, bør de også inddrages i 
samarbejdsinitiativerne.

Ændringsforslag 32
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) indsamling, analyse og udbredelse af 
relevante objektive, sammenlignelige og 
pålidelige data om den økonomiske værdi 
af intellektuelle ejendomsrettigheder og 
deres bidrag til økonomisk vækst, velfærd, 
innovation, kreativitet, kulturel 
mangfoldighed, skabelsen af kvalitetsjob 
og udviklingen af produkter og 
tjenesteydelser af høj kvalitet i Unionen

d) indsamling, analyse og udbredelse af 
relevante objektive, sammenlignelige og 
pålidelige data om den økonomiske værdi 
af intellektuelle ejendomsrettigheder og 
deres bidrag til økonomisk vækst, velfærd, 
innovation, kreativitet, kulturel 
mangfoldighed, skabelsen af kvalitetsjob 
og udviklingen af produkter og 
tjenesteydelser af høj kvalitet i Unionen 
samt til beskyttelsen af forbrugerne og 
deres sikkerhed;

Or. fr
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Ændringsforslag 33
Regina Bastos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at fremlægge en evaluering af 
tiltagene i direktiv 2004/48/EF om respekt 
for intellektuelle ejendomsrettigheder på 
det indre marked dels hvad angår 
beskyttelsen af rettigheder, dels hvad 
angår følgerne for forbrugerbeskyttelsen;

Or. pt

Begrundelse

For at få et klart billede af gennemførelsen af lovgivningstiltag er det nødvendigt at foretage 
en evaluering af denne gennemførelse.

Ændringsforslag 34
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) udarbejdelse af rapporter og 
publikationer til at gøre EU-borgerne mere 
bevidste om konsekvenserne af IPR-
krænkelser og planlægning af konferencer, 
on- og offlinekampagner, begivenheder og 
møder på europæisk og internationalt 
niveau

g) udarbejdelse af rapporter og 
publikationer til at gøre EU-borgerne mere 
bevidste om konsekvenserne af IPR-
krænkelser og planlægning af konferencer, 
samordning af on- og offlinekampagner, 
begivenheder og møder på europæisk og 
internationalt niveau under hensyntagen 
til de begrænsede finansielle og 
menneskelige ressourcer

Or. fr
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Ændringsforslag 35
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) planlægning af ad hoc-ekspertmøder til 
støtte for dets arbejde i henhold til denne 
forordning

i) planlægning af ad hoc-møder med 
deltagelse af eksperter og repræsentanter 
for alle berørte parter til støtte for dets 
arbejde i henhold til denne forordning

Or. fr

Ændringsforslag 36
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) forskning i, evaluering og fremme af 
tekniske redskaber for fagfolk 
benchmarkingteknikker, herunder 
sporingssystemer, der bidrager til at 
sondre mellem ægte og forfalskede 
produkter

udgår

Or. de

Ændringsforslag 37
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) vurdering af virkningerne af 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder for innovation og 
udvikling af tjenester i 
informationssamfundet, således som det 
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udtrykkeligt kræves i direktiv 2004/48/EF,

Or. en

Begrundelse

Direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (direktiv 2004/48/EF) 
kræver udtrykkeligt en grundig evaluering af direktivets virkninger for innovation. 
Kommissionen har imidlertid ikke forelagt en sådan evaluering. I stedet er den gået i gang 
med en revision af direktivet uden at overholde denne bindende bestemmelse.

Ændringsforslag 38
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra p b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pb)  evaluering af konsekvenserne for 
forbrugerne af, at der ikke findes et 
numerisk indre onlinemarked for indhold.

Or. en

Begrundelse

Det ville være nyttigt, hvis observatoriet foretog en evaluering af de skader, som forbrugerne 
lider som følge af, at der ikke findes et numerisk indre onlinemarked for indhold.

Ændringsforslag 39
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Harmoniseringskontoret skal til de i 
artikel 2, stk. 2, litra a), anførte møder 
indkalde repræsentanter for offentlige 
forvaltninger, organer og organisationer, 
der beskæftiger sig med IPR-beskyttelse, 
og repræsentanter for den private sektor.

1. Harmoniseringskontoret skal til de i 
artikel 2, stk. 2, litra a), anførte møder 
indkalde repræsentanter for offentlige 
forvaltninger, organer og organisationer, 
der beskæftiger sig med IPR-beskyttelse, 
repræsentanter for den private sektor og 
repræsentanter for 



AM\881189DA.doc 17/20 PE474.065v01-00

DA

forbrugerorganisationer og små og 
mellemstore virksomheder.

Or. de

Ændringsforslag 40
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Harmoniseringskontoret skal til de i 
artikel 2, stk. 2, litra a), anførte møder 
indkalde repræsentanter for offentlige 
forvaltninger, organer og organisationer, 
der beskæftiger sig med IPR-beskyttelse, 
og repræsentanter for den private sektor.

1. Harmoniseringskontoret skal til de i 
artikel 2, stk. 2, litra a), anførte møder 
indkalde repræsentanter for offentlige 
forvaltninger, organer og organisationer, 
der beskæftiger sig med IPR-beskyttelse, 
og repræsentanter for den private sektor og 
civilsamfundet.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Repræsentanter for den private sektor, der 
inviteres til at mødes i observationscentret, 
omfatter et bredt og repræsentativt udsnit 
af EU-organer og nationale organer, der 
repræsenterer de forskellige økonomiske 
sektorer, som er mest berørt af og har 
størst erfaring med bekæmpelse af IPR-
krænkelser.

Repræsentanter for den private sektor, der 
inviteres til at mødes i observationscentret, 
omfatter et bredt og repræsentativt udsnit 
af EU-organer og nationale organer, der 
repræsenterer de forskellige økonomiske 
sektorer, som er berørt af IPR-krænkelser 
og repræsentanter for civilsamfundet, 
herunder navnlig 
forbrugersammenslutninger.

Or. fr
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Ændringsforslag 42
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerorganisationer og små og 
mellemstore virksomheder skal være 
passende repræsenteret.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 43
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerorganisationer og små og 
mellemstore virksomheder skal være 
passende repræsenteret.

Forbrugerorganisationer, civilsamfundet,
små og mellemstore virksomheder og 
databeskyttelsesmyndighederne skal være 
ligeligt repræsenteret

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 44
Bernadette Vergnaud
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Forslag til forordning
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold for lovgivningen om 
behandling af personoplysninger skal 
repræsentanterne for medlemsstaterne og 
den private sektor, der mødes i 
observationscentret,

Med forbehold for lovgivningen om 
behandling af personoplysninger skal 
repræsentanterne for medlemsstaterne den 
private sektor og civilsamfundet, der 
mødes i observationscentret

Or. fr

Ændringsforslag 45
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fremsender 
evalueringsrapporten til Europa-
Parlamentet og Rådet og foretager en bred 
høring af de berørte parter om 
evalueringsrapporten.

4. Kommissionen fremsender 
evalueringsrapporten til Europa-
Parlamentet Rådet og Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg og foretager en bred høring 
af de berørte parter om 
evalueringsrapporten

Or. lt

Ændringsforslag 46
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fremsender 
evalueringsrapporten til Europa-
Parlamentet og Rådet og foretager en bred 
høring af de berørte parter om 
evalueringsrapporten.

4. Kommissionen fremsender 
evalueringsrapporten til Europa-
Parlamentet Rådet og Det Økonomiske og 
sociale Udvalg og foretager en bred høring 
af de berørte parter om 
evalueringsrapporten.
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