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Τροπολογία 14
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελούν ζωτικά περιουσιακά στοιχεία 
των επιχειρήσεων, τα οποία συμβάλλουν 
στην εξασφάλιση δίκαιης αμοιβής για το 
έργο των φορέων καινοτομίας και των 
δημιουργών και στην προστασία των 
επενδύσεών τους σε έρευνα και νέες ιδέες.

(2) Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελούν ζωτικά περιουσιακά στοιχεία 
ολόκληρου του ευρωπαϊκού συστήματος 
παραγωγής, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, τα οποία συμβάλλουν στην 
εξασφάλιση δίκαιης αμοιβής για το έργο 
των φορέων καινοτομίας και των 
δημιουργών και στην προστασία των 
επενδύσεών τους σε έρευνα και νέες ιδέες.

Or. it

Τροπολογία 15
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελούν ζωτικά περιουσιακά στοιχεία 
των επιχειρήσεων, τα οποία συμβάλλουν 
στην εξασφάλιση δίκαιης αμοιβής για το 
έργο των φορέων καινοτομίας και των 
δημιουργών και στην προστασία των 
επενδύσεών τους σε έρευνα και νέες ιδέες.

(2) Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελούν ζωτικά περιουσιακά στοιχεία 
των επιχειρήσεων, τα οποία συμβάλλουν 
στην εξασφάλιση δίκαιης αμοιβής για το 
έργο των φορέων καινοτομίας και των 
δημιουργών και στην προστασία των 
επενδύσεών τους σε έρευνα και νέες ιδέες.
Καθιστούν επίσης δυνατή την καινοτομία 
και ενισχύουν την πρόσβαση των 
καταναλωτών στη γνώση και την 
ενημέρωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χάρη στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει αφενός μεν οι δημιουργοί να μπορούν να 
λαμβάνουν δίκαια απόδοση των επενδύσεών τους αφετέρου δε το ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση
στην ενημέρωση και τη γνώση. Η ΕΕ χρειάζεται, εφόσον επιθυμεί να καταστεί οικονομία
βασιζόμενη στη γνώση, ένα ισορροπημένο σύστημα. Η υπερβολική προστασία και η
δυσανάλογη ενίσχυση κινδυνεύει να μετατοπίσει την ισορροπία εις βάρος των καταναλωτών και 
των πολιτών. Η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει τη διττή αποστολή των ΔΔΙ.

Τροπολογία 16
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για 
την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών της. Ως εκ τούτου, 
χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για 
την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών της. Ως εκ τούτου, 
χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.
Σχετικά με το ανωτέρω είναι σκόπιμο να
υπογραμμιστεί η σημασία της στενότερης 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών 
αρχών και εκάστου κράτους μέλους.

Or. it

Τροπολογία 17
Regina Bastos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

(4) Η σταθερή αύξηση των παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
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αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για 
την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών της. Ως εκ τούτου, 
χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

αποτελεί πραγματική απειλή όχι μόνο για 
την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών της. Ως εκ τούτου, 
χρειάζονται αποτελεσματικές, άμεσες και 
συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχή 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού, 
καταβάλλοντας ιδιαίτερα έντονες 
προσπάθειες σε τομείς ευαίσθητους για 
την υγεία και την ασφάλεια, συγκεκριμένα 
δε σε ό,τι έχει σχέση με φάρμακα και με 
τρόφιμα.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η νόθευση ιατρικών προϊόντων και ειδών διατροφής, πέραν του ότι ζημιώνει τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, θέτει σε κίνδυνο την ζωή των ευρωπαίων καταναλωτών και μπορεί να οδηγήσει 
και στον θάνατο. Συνεπώς, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι προσπάθειες στους τομείς αυτούς.

Τροπολογία 18
Regina Bastos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4-A) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού
με το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο 
της Εσωτερικής Αγοράς και με τα κράτη
μέλη πρέπει να προβούν σε εξονυχιστική
ανάλυση των συνεπειών των παραβάσεων 
των κανόνων των σχετικών με τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις
επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, 
προκειμένου να εντοπίσουν τις καλύτερες 
λύσεις για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας περιορίζει σημαντικά την καινοτομία, 
καταστρέφει θέσεις απασχόλησης, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις επιχειρήσεις και, 
ειδικότερα, στις ΜΜΕ, λόγος για τον οποίο οφείλουμε να εξεύρουμε τις καλύτερες λύσεις για τις 
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ανάγκες τους και τα προβλήματά τους.

Τροπολογία 19
Regina Bastos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4-β) Αποσκοπώντας στη διευκόλυνση
και τον εξορθολογισμό της πρόσβασης σε
κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με
την παραβίαση των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, τα κράτη μέλη
πρέπει να αξιοποιήσουν το σύστημα των
ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης που 
δημιουργήθηκαν με την οδηγία για τις 
υπηρεσίες.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η χρήση των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης καθιστά δυνατό τον περιορισμό των
γραφειοκρατικών διαδικασιών, τον εξορθολογισμό των μέσων, συμβάλλοντας στη μείωση του
κόστους για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 20
Regina Bastos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, 
σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική 
αγορά, κάλεσε τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να επεκτείνουν τη συνεργασία 
μεταξύ του Γραφείου και των εθνικών 
υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη 
πνευματική ιδιοκτησία, ώστε να 

(10) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, 
σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική 
αγορά, κάλεσε τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να επεκτείνουν τη συνεργασία 
μεταξύ του Γραφείου και των εθνικών 
υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη 
πνευματική ιδιοκτησία, ώστε να 
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καλύπτουν επίσης την καταπολέμηση 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

καλύπτουν επίσης την καταπολέμηση 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Προτείνει 
επίσης το Παρατηρητήριο να διεξαγάγει 
λεπτομερή ανάλυση του προβλήματος της 
ηλεκτρονικής κλοπής δεδομένων και να 
υποβάλει προτάσεις για την 
καταπολέμησή του.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Υπάρχει αυξανόμενο πρόβλημα ηλεκτρονικής βιομηχανικής κατασκοπείας καθώς και κλοπής
στοιχείων, που συνιστούν βιομηχανική ιδιοκτησία, συγκεκριμένα δε τεχνικής τεκμηρίωσης και
λογισμικού ελεύθερης πρόσβασης.

Τροπολογία 21
Regina Bastos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10 α. Προκειμένου να βοηθούνται οι
ευρωπαίοι επιχειρηματίες να διεκδικούν
τα δικαιώματά τους διανοητικής
ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες και να
βελτιωθεί η δράση των αρχών για την
καταπολέμηση της εισόδου στην
ευρωπαϊκή αγορά παραποιημένων 
προϊόντων πρέπει να εγκαθιδρυθεί στενή
συνεργασία μεταξύ του ΓΕΕΑ και των
Υπηρεσιών Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Για να αντιμετωπιστεί σωστά το ζήτημα των ΔΔΙ στην εσωτερική αγορά είναι σημαντικό να
ληφθεί υπόψη όχι μόνο η επικράτεια της ΕΕ αλλά, επίσης, η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα
της ΕΕ και στις τρίτες χώρες· στον τομέα αυτό οι Υπηρεσίες Εξωτερικής Δράσης μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.
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Τροπολογία 22
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ενόψει του φάσματος καθηκόντων 
που ανατίθενται στο Παρατηρητήριο, 
χρειάζεται η εξεύρεση λύσης που θα 
διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλης και 
διατηρήσιμης υποδομής για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του 
Παρατηρητηρίου.

(11) Ενόψει του φάσματος καθηκόντων 
που ανατίθενται στο Παρατηρητήριο, 
χρειάζεται η εξεύρεση λύσης που θα 
διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλης και 
διατηρήσιμης υποδομής για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του 
Παρατηρητηρίου προκειμένου να 
καταστεί σημείο επαφής για την Ένωση 
και διεθνούς αναφοράς για τις ορθές 
πρακτικές.

Or. lt

Τροπολογία 23
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές 
και ο ιδιωτικός τομέας, εξασφαλίζοντας τη 
συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
σημαντικών αντικειμενικών, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την 
αξία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τις παραβιάσεις τους, την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
στρατηγικών για την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, το 
Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η 

(17) Το Γραφείο θα πρέπει να αποτελεί το 
βήμα, όπου συναντώνται δημόσιες αρχές, ο 
ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των 
πολιτών, εξασφαλίζοντας τη συλλογή, την 
ανάλυση και τη διάδοση σημαντικών 
αντικειμενικών, συγκρίσιμων και 
αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την αξία 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
και τις παραβιάσεις τους, την ανάπτυξη 
βέλτιστων πρακτικών και στρατηγικών για 
την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 
τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
Επιπλέον, το Γραφείο θα πρέπει να εκτελεί 
συμπληρωματικά καθήκοντα, όπως η 
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βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η 
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων 
κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των 
παραποιήσεων και η βελτίωση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς.

βελτίωση της κατανόησης της αξίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η 
επαύξηση της εμπειρογνωμοσύνης των 
προσώπων που εμπλέκονται στην επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
μέσω των κατάλληλων μέτρων 
κατάρτισης, η διεύρυνση των γνώσεων 
σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης των 
παραποιήσεων και η βελτίωση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς.

Or. fr

Τροπολογία 24
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών κλάδων που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν 
τη μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση 
των παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα 
να καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται η προσήκουσα 
εκπροσώπηση των καταναλωτών και των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
μεριμνά ώστε να εκπροσωπούνται 
εκπρόσωποι των κατόχων δικαιωμάτων, 
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και 
ενώσεων καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης 
να εξασφαλίζεται η προσήκουσα 
εκπροσώπηση των καταναλωτών και των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 25
Rolandas Paksas
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών κλάδων που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα να 
καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται η προσήκουσα 
εκπροσώπηση των καταναλωτών και των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών κλάδων που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα να 
καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου και κάνοντας να συμμετέχουν 
επίσης ενεργά εκπρόσωποι των διαφόρων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων 
εργοδοτών, εταιριών δημιουργών  και 
οργανώσεων καταναλωτών. Θα πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζεται η παροχή 
συγκεκριμένης βοήθειας και ενημέρωσης 
προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. lt

Τροπολογία 26
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών κλάδων που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 

(18) Όσον αφορά τους εκπροσώπους του 
ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο θα πρέπει, 
κατά τη σύγκληση του Παρατηρητηρίου 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
προβαίνει σε αντιπροσωπευτική επιλογή 
των οικονομικών κλάδων που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
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διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα να 
καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται η προσήκουσα
εκπροσώπηση των καταναλωτών και των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα να 
καλεί εκπροσώπους των κατόχων 
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να
εξασφαλίζεται η δίκαια εκπροσώπηση των
καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών
και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
καθώς και των αρχών προστασίας των 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 27
Regina Bastos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά 
με τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

δ) ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά
με τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
διατηρώντας και ενισχύοντας τις
εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά
με τους κινδύνους που παρουσιάζουν για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών τα παραποιημένα προϊόντα 
καθώς και σχετικά με τον αρνητικό 
αντίκτυπο της παραποίησης και της 
πειρατείας στην οικονομία και στην 
κοινωνία.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο της παραποίησης και της πειρατείας στην 
κοινωνία και την οικονομία των χωρών, οι εκστρατείες πρέπει να κινητοποιούν τους πολίτες
ως προς τη σημασία των δικαιωμάτων δημιουργού και τον αρνητικό αντίκτυπο της 
παραποίησης και της πειρατείας στην απασχόληση και την ανάπτυξη, ιδιαίτερα δε να 
ευαισθητοποιούνται οι νεαροί ευρωπαίοι καταναλωτές ως προς ανάγκη σεβασμού των ΔΔΙ.

Τροπολογία 28
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) διάθεση μέσων που θα αποσκοπούν
στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
ώστε να μην υπάρχουν μόνο έλεγχοι αλλά
να δημιουργηθεί παράλληλα μία
διαδικασία ευαισθητοποίησης μέσω, π.χ., 
ενημέρωσης που θα ενσωματωθεί στα 
βιντεοπαιχνίδια στα οποία έχει πρόσβαση 
το κοινό, αγγίζοντας με τον τρόπο αυτό 
ταχέως, άμεσα και μαζικά τους 
ανθρώπους, ιδίως δε τους νέους.

Or. nl

Τροπολογία 29
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα 
τεχνικά εργαλεία πρόληψης και 
καταπολέμησης της παραποίησης και της 
πειρατείας, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
εντοπισμού·

στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα
τεχνικά εργαλεία πρόληψης και
καταπολέμησης της παραποίησης και της
πειρατείας, συμπεριλαμβανομένων των
συστημάτων παρακολούθησης και
εντοπισμού, σε πλαίσιο σεβασμού των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και
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ελευθεριών, σύμφωνα με το άρθρο 1, 
παράγραφος 3α, της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)1, και του 
άρθρου 1, παράγραφος 3 της Οδηγίας
2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Μαρτίου 2002 για την καθολική υπηρεσία 
και τα δικαιώματα των χρηστών όσον 
αφορά δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
καθολικής υπηρεσίας)2·

____________________

1 ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.
2 ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.

Or. fr

Τροπολογία 30
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα 
τεχνικά εργαλεία πρόληψης και 
καταπολέμησης της παραποίησης και της 
πειρατείας, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
εντοπισμού·

(στ) διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα 
τεχνικά εργαλεία πρόληψης και 
καταπολέμησης της παραποίησης και της 
πειρατείας, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
εντοπισμού σύμφωνα με τα κεκτημένα 
της Ένωσης στους τομείς του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και της 
προστασίας των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 31
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) προώθηση της διεθνούς συνεργασίας 
με τις υπηρεσίες διανοητικής ιδιοκτησίας 
τρίτων χωρών με στόχο την κατάρτιση
στρατηγικών και την ανάπτυξη τεχνικών 
προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, δεξιοτήτων και εργαλείων.

(η) προώθηση της διεθνούς συνεργασίας 
με τις υπηρεσίες διανοητικής ιδιοκτησίας 
τρίτων χωρών και συναφείς διεθνείς 
οργανώσεις με στόχο την κατάρτιση 
στρατηγικών και την ανάπτυξη τεχνικών 
προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, δεξιοτήτων και εργαλείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αρκετές οι διεθνείς οργανώσεις που είτε ασχολούνται ειδικά με τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(ΠΟΠΙ) ή, τουλάχιστον, με τις παραβιάσεις των ΔΔΙ, όπως ο ΟΟΣΑ ή ο ΠΟΕ. Δεδομένου ότι οι 
οργανώσεις αυτές επίσης διεξάγουν έρευνες σχετικά με την προέλευση, την έκταση και την 
πρόληψη των παραβιάσεων εις βάρος των ΔΔΙ, πρέπει να συμπεριληφθούν στις πρωτοβουλίες 
συνεργασίας.

Τροπολογία 32
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει 
σημαντικά αντικειμενικά, συγκρίσιμα και 
αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την 
οικονομική αξία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τη συμβολή της στην 
οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία, την 
καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την 
πολιτιστική πολυμορφία, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας 
και την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο 
εσωτερικό της Ένωσης·

δ) συλλέγει, αναλύει και διαδίδει 
σημαντικά αντικειμενικά, συγκρίσιμα και 
αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την 
οικονομική αξία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας και τη συμβολή της στην 
οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία, την 
καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την 
πολιτιστική πολυμορφία, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας 
και την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο 
εσωτερικό της Ένωσης καθώς και στην 
προστασία και την ασφάλεια των 
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καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 33
Regina Bastos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α. παρουσίαση αξιολόγησης των μέτρων
που προβλέπονται από την Οδηγία
2004/48/EΚ σχετικά με την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
στην εσωτερική αγορά, από το πρίσμα 
της προστασίας των δικαιωμάτων καθώς 
και των αποτελεσμάτων τους στα 
δικαιώματα των καταναλωτών·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Για να μπορούμε να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο σχετικά με την εφαρμογή των νομοθετικών
μέτρων είναι απαραίτητο να αξιολογείται η εκτέλεσή τους.

Τροπολογία 34
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) συντάσσει εκθέσεις και δημοσιεύσεις 
για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και διοργανώνει 
συνέδρια, εκστρατείες με ηλεκτρονικά και 
λοιπά μέσα, εκδηλώσεις και συνεδριάσεις 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

ζ) συντάσσει εκθέσεις και δημοσιεύσεις 
για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και διοργανώνει 
συνέδρια, συντονίζει εκστρατείες με 
ηλεκτρονικά και λοιπά μέσα, εκδηλώσεις 
και συνεδριάσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των 
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περιορισμένων οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων.·

Or. fr

Τροπολογία 35
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) διοργανώνει ειδικές συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη των 
εργασιών του στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού·

ι) διοργανώνει ειδικές συνεδριάσεις
εμπειρογνωμόνων στις οποίες
εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη για την υποστήριξη των εργασιών 
του στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 36
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) διεξάγει τη σχετική έρευνα, αξιολογεί 
και προωθεί τεχνικά εργαλεία για 
επαγγελματίες και τεχνικές συγκριτικής 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
εντοπισμού, που βοηθούν στη διάκριση 
μεταξύ γνήσιων προϊόντων και προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 37
Zuzana Roithová
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ) αξιολογεί τον αντίκτυπο των μέτρων 
εφαρμογής των δικαιωμάτων 
διανοητικής διαδικασίας στην καινοτομία 
και στην ανάπτυξη υπηρεσιών της 
κοινωνίας των πληροφοριών, όπως 
ρητώς απαιτεί η οδηγία 2004/48/EΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (Οδηγία 2004/48/EΚ) 
απαιτεί ρητώς εις βάθος αξιολόγηση του αντίκτυπου της οδηγίας για την καινοτομία. Ωστόσο, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιάσει τέτοια αξιολόγηση· αντίθετα, ξεκίνησε 
την αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας χωρίς να έχει συμμορφωθεί προς την απαίτηση αυτή, η 
οποία έχει ορισθεί διά νόμου.

Τροπολογία 38
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ β) αξιολογεί τον αντίκτυπο που έχει 
στους καταναλωτές η απουσία ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς για επιγραμμικό 
περιεχόμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν χρήσιμο αν το Γραφείο μπορούσε επίσης να αξιολογήσει τον αντίκτυπο στους
καταναλωτές και τη ζημία που εφίστανται λόγω της παρούσας έλλειψης μιας ψηφιακής ενιαίας
αγοράς για επιγραμμικό περιεχόμενο.
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Τροπολογία 39
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Γραφείο καλεί στις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α) εκπροσώπους δημοσίων 
διοικήσεων, φορέων και οργανισμών που 
ασχολούνται με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και εκπροσώπους του ιδιωτικού 
τομέα.

1. Το Γραφείο καλεί στις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α) εκπροσώπους δημοσίων 
διοικήσεων, φορέων και οργανισμών που 
ασχολούνται με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, καθώς 
και εκπροσώπους οργανώσεων 
καταναλωτών και μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 40
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Γραφείο καλεί στις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α) εκπροσώπους δημοσίων 
διοικήσεων, φορέων και οργανισμών που 
ασχολούνται με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και εκπροσώπους του ιδιωτικού 
τομέα.

1. Το Γραφείο καλεί στις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α) εκπροσώπους δημοσίων 
διοικήσεων, φορέων και οργανισμών που 
ασχολούνται με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και εκπροσώπους του ιδιωτικού 
τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 41
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκπρόσωποι που συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου και 
καλούνται από τον ιδιωτικό τομέα 
περιλαμβάνουν ευρύ και 
αντιπροσωπευτικό φάσμα ενωσιακών και 
εθνικών φορέων, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τους διάφορους οικονομικούς κλάδους που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι εκπρόσωποι που συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου και 
καλούνται από τον ιδιωτικό τομέα 
περιλαμβάνουν ευρύ και 
αντιπροσωπευτικό φάσμα ενωσιακών και 
εθνικών φορέων, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τους διάφορους οικονομικούς κλάδους που 
ενδιαφέρονται αμεσότερα και διαθέτουν τη 
μεγαλύτερη πείρα στην καταπολέμηση των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών, συγκεκριμένα δε ενώσεις 
καταναλωτών.

Or. fr

Τροπολογία 42
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις καταναλωτών και οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν την 
προσήκουσα εκπροσώπηση.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 43
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανώσεις καταναλωτών και οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν την 
προσήκουσα εκπροσώπηση.

Οι οργανώσεις καταναλωτών, η κοινωνία
των πολιτών και οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις εκπροσωπούνται ισόρροπα, 
καθώς και οι αρχές προστασίας των 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 44
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που 
διέπει την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη 
και οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα 
που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του 
Παρατηρητηρίου:

Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που 
διέπει την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, οι εκπρόσωποι
των κρατών μελών, του ιδιωτικού τομέα
και της κοινωνίας των πολιτών που 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του 
Παρατηρητηρίου:

Or. fr

Τροπολογία 45
Rolandas Paksas
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο και προχωρεί σε ευρεία 
διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
φορέων σχετικά με την έκθεση 
αξιολόγησης.

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
προχωρεί σε ευρεία διαβούλευση μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με 
την έκθεση αξιολόγησης.

Or. lt

Τροπολογία 46
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο και προχωρεί σε ευρεία 
διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
φορέων σχετικά με την έκθεση 
αξιολόγησης.

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
προχωρεί σε ευρεία διαβούλευση μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με 
την έκθεση αξιολόγησης.

Or. lt


