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Muudatusettepanek 14
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Intellektuaalomandi õigused on
ettevõtja oluline vara, mis aitab tagada, et 
novaatorid ja loojad saavad oma töö eest 
õiglast tasu ning et nende investeering 
teadustöösse ja uutesse ideedesse on 
kaitstud.

(2) Intellektuaalomandi õigused on kogu 
ELi tootmissüsteemi, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate oluline 
vara, mis aitab tagada, et novaatorid ja 
loojad saavad oma töö eest õiglast tasu 
ning et nende investeering teadustöösse ja 
uutesse ideedesse on kaitstud.

Or. it

Muudatusettepanek 15
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Intellektuaalomandi õigused on 
ettevõtja oluline vara, mis aitab tagada, et 
novaatorid ja loojad saavad oma töö eest 
õiglast tasu ning et nende investeering 
teadustöösse ja uutesse ideedesse on 
kaitstud.

(2) Intellektuaalomandi õigused on 
ettevõtja oluline vara, mis aitab tagada, et 
novaatorid ja loojad saavad oma töö eest 
õiglast tasu ning et nende investeering 
teadustöösse ja uutesse ideedesse on 
kaitstud. Need õigused teevad võimalikuks 
innovatsiooni ning hõlbustavad tarbijate 
juurdepääsu teadmistele ja teabele.

Or. en

Selgitus

Intellektuaalomandi õigused peaksid võimaldama nii loojatel oma investeeringult õiglast tasu 
saada kui ka üldsuse juurdepääsu teabele ja teadmistele. ELil on teadmistepõhise 
majanduseni jõudmiseks vaja tasakaalustatud süsteemi. Liigne kaitse ja ebaproportsionaalne 
jõustamine võivad muuta tasakaalu tarbijate ja kodanike kahjuks. EL peab arvesse võtma 
intellektuaalomandi õiguste kaht eesmärki.
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Muudatusettepanek 16
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
arvu pidev kasv on tõeline oht mitte ainult 
ELi majandusele, vaid ka ELi tarbijate 
tervisele ja ohutusele. Seepärast on vaja 
Euroopa ja ülemaailmsel tasandil võtta 
tulemuslikke, vahetuid ja kooskõlastatud 
meetmeid, et selle nähtusega edukalt 
võidelda.

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
arvu pidev kasv on tõeline oht mitte ainult 
ELi majandusele, vaid ka ELi tarbijate 
tervisele ja ohutusele. Seepärast on vaja 
Euroopa ja ülemaailmsel tasandil võtta 
tulemuslikke, vahetuid ja kooskõlastatud 
meetmeid, et selle nähtusega edukalt 
võidelda. Seetõttu tuleb rõhutada, kui 
oluline on tõhustada koostööd ja 
teabevahetust kõikide liikmesriikide 
tolliasutuste vahel. 

Or. it

Muudatusettepanek 17
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
arvu pidev kasv on tõeline oht mitte ainult 
ELi majandusele, vaid ka ELi tarbijate 
tervisele ja ohutusele. Seepärast on vaja 
Euroopa ja ülemaailmsel tasandil võtta 
tulemuslikke, vahetuid ja kooskõlastatud 
meetmeid, et selle nähtusega edukalt 
võidelda.

(4) Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
arvu pidev kasv on tõeline oht mitte ainult 
ELi majandusele, vaid ka ELi tarbijate 
tervisele ja ohutusele. Seepärast on vaja 
Euroopa ja ülemaailmsel tasandil võtta 
tulemuslikke, vahetuid ja kooskõlastatud 
meetmeid, et selle nähtusega edukalt 
võidelda, ning teha tundlikes 
valdkondades tervise ja julgeoleku 
huvides suuremaid jõupingutusi, eeskätt 
ravimite ja toiduainete osas.

Or. pt
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Selgitus

Meditsiinitoodete ja toiduainete võltsimine ei kahjusta mitte ainult Euroopa ettevõtteid, vaid 
ohustab ka Euroopa tarbijate elu ja võib põhjustada surmajuhtumeid. Seetõttu tuleb 
suurendada nendes valdkondades tehtavaid jõupingutusi.

Muudatusettepanek 18
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Komisjon peab koos Siseturu 
Ühtlustamise Ameti ja liikmesriikidega 
põhjalikult analüüsima, kuidas 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine 
mõjutab ettevõtjaid, eeskätt VKEsid, et 
leida nende erivajaduste rahuldamiseks 
parimad lahendused.

Or. pt

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguste rikkumine kahjustab tõsiselt innovatsiooni nimel tehtavaid 
jõupingutusi, viib töökohtade vähenemiseni ja põhjustab tõsiseid probleeme ettevõtjatele, 
eeskätt VKEdele, mistõttu tuleb nende vajaduste rahuldamiseks ja probleemide lahendamiseks 
leida parimad lahendused. 

Muudatusettepanek 19
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Intellektuaalomandi õiguste 
rikkumise kohta kogu vajaliku teabe 
saamise lihtsustamiseks ja 
otstarbekamaks muutmiseks peavad 
liikmesriigid ära kasutama teenuste 
direktiiviga loodud ühtsete 
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kontaktpunktide süsteemi võimalused.

Or. pt

Selgitus

Ühtsete kontaktpunktide süsteemi kasutamine võimaldab vähendada bürokraatiat, muuta 
vahendite kasutamist otstarbekamaks ning aitab piirata ettevõtjate kulusid.

Muudatusettepanek 20
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Parlament kutsus 22. 
septembri 2010. aasta resolutsioonis
(intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
kohta siseturul) liikmesriike ja komisjoni 
üles laiendama Siseturu Ühtlustamise 
Ameti ja liikmesriikide intellektuaalomandi 
asutuste vahelist koostööd, et tegeleda ka 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
vastase võitlusega.

(10) Euroopa Parlament kutsus 22. 
septembri 2010. aasta resolutsioonis
(intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
kohta siseturul) liikmesriike ja komisjoni 
üles laiendama Siseturu Ühtlustamise 
Ameti ja liikmesriikide intellektuaalomandi 
asutuste vahelist koostööd, et tegeleda ka 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
vastase võitlusega; Euroopa Parlament 
teeb samuti ettepaneku, et vaatluskeskus 
teostaks internetis esinevat andmevarguse 
probleemi käsitleva üksikasjaliku 
analüüsi ning esitaks ettepanekud selle 
probleemi vastu võitlemiseks.

Or. pt

Selgitus

Internetipõhise tööstusspionaaži ja tööstusomandiks olevate andmete, eriti tehniliste 
dokumentide ja lähtekoodide varguse probleem süveneb iga päevaga.

Muudatusettepanek 21
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Selleks et aidata ELi ettevõtetel 
kaitsta intellektuaalomandi õigusi 
kolmandates riikides ning tõhustada 
ametiasutuste tegevust Euroopa turule 
võltsitud toodete importimise vastases 
võitluses, tuleb sisse seada tõhus koostöö 
Siseturu Ühtlustamise Ameti ja Euroopa 
välisteenistuse vahel.

Or. pt

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguste küsimuse nõuetekohaseks käsitlemiseks siseturu kontekstis tuleb 
lisaks Euroopa Liidu territooriumile arvesse võtta ka välispiiridel ja kolmandates riikides 
valitsevat olukorda; Euroopa välisteenistusel on selles valdkonnas seega oluline roll. 

Muudatusettepanek 22
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Silmas pidades vaatluskeskusele antud 
ülesannete ulatust, on vaja lahendust, et 
tagada vaatluskeskuse ülesannete 
täitmiseks piisav ja jätkusuutlik 
infrastruktuur.

(11) Silmas pidades vaatluskeskusele antud 
ülesannete ulatust, on vaja lahendust, et 
tagada vaatluskeskuse ülesannete 
täitmiseks piisav ja jätkusuutlik 
infrastruktuur, et muuta vaatluskeskus ELi 
kontaktpunktiks ja rahvusvaheliseks 
etaloniks heade tavade valdkonnas.

Or. lt

Muudatusettepanek 23
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused ja erasektori, tagades 
asjakohase objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi võltsimise 
ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

(17) Siseturu Ühtlustamise Amet peaks 
pakkuma foorumit, mis toob kokku 
riigiasutused, erasektori ja 
kodanikuühiskonna, tagades asjakohase 
objektiivsete, võrreldavate ja 
usaldusväärsete andmete kogumise, 
analüüsi ja levitamise intellektuaalomandi 
õiguste väärtuse ja nende õiguste rikkumise 
kohta, parimate tavade ja strateegiate 
väljatöötamise intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmiseks ning tõstes üldsuse teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
mõju kohta. Lisaks peaks Siseturu 
Ühtlustamise Amet täitma lisaülesandeid, 
näiteks parandama arusaamist 
intellektuaalomandi õiguste väärtusest, 
suurendama intellektuaalomandi õiguste 
jõustamises osalevate isikute eriteadmisi 
asjakohaste koolitusmeetmete abil, 
suurendama teadmisi võltsimise 
ennetamise meetodite kohta ning 
parandama koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike, internetiteenuse pakkujate ja 
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esindajad. Tagada tuleks ka tarbijate ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus.

tarbijaorganisatsioonide esindajad.
Tagada tuleks ka tarbijate ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus.

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 
esindajad. Tagada tuleks ka tarbijate ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
nõuetekohane esindatus.

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 
esindajad, ning aktiivselt kaasama eri 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
esindajaid, sh tööandjate 
organisatsioonide, ametiühingute, 
autorite ühenduste ja 
tarbijaorganisatsioonide esindajaid.
Samuti tuleks tagada, et väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele 
pakutakse konkreetset abi ja teavet oma 
õiguste kohta.

Or. lt

Muudatusettepanek 26
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 
esindajad. Tagada tuleks ka tarbijate ning
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
nõuetekohane esindatus.

(18) Vaatluskeskust moodustades peaks 
Siseturu Ühtlustamise Amet selle tegevust 
silmas pidades kaasama erasektori 
esindajate hulgast esindusliku valiku neist 
majandusharudest, mis on kõige enam 
mõjutatud intellektuaalomandi õiguste 
rikkumisest ja kõige kogenenumad 
sellevastases võitluses, eelkõige õiguste 
omanike ja internetiteenuse pakkujate 
esindajad. Tagada tuleks ka tarbijate, 
kodanikuühiskonna, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ning 
andmekaitseasutuste võrdne esindatus.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 27
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tõsta kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust;

d) tõsta kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust ning korraldada ja tõhustada 
teavituskampaaniaid, mis käsitlevad 
võltsitud toodetega kaasnevaid ohte 
tarbijate tervisele ja ohutusele ning 
võltsimise ja piraatlusega kaasnevat kahju 
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majandusele ja ühiskonnale;

Or. pt

Selgitus

Kuna võltsimine ja piraatlus tekitavad kahju ühiskonnale ja riikide majandusele, tuleb 
kampaaniatega tõsta inimeste teadlikkust autoriõiguste olulisusest ning sellest, kuidas 
piraatlus ja võltsimine kahjustavad tööhõivet ja majanduskasvu, pidades eelkõige silmas ELi 
noori tarbijaid, ning sellega seoses vajadusest jõustada intellektuaalomandi õigusi.

Muudatusettepanek 28
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) teha kättesaadavaks vahendid, 
millega teavitada kodanikke 
intellektuaalomandi õigustest, et kontrolli 
teostamise kõrval tõstetaks ka teadlikkust, 
esitades näiteks teavet üldsusele 
kättesaadavates videomängudes, mis 
võimaldaks jõuda kiiresti ja vahetult 
paljude inimesteni, eelkõige noorteni;

Or. nl

Muudatusettepanek 29
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite
(sealhulgas jälgimis- ja jälitamissüsteemid) 
kohta, millega võiks ennetada võltsimist ja 
piraatlust ning selle vastu võidelda;

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite
(sealhulgas jälgimis- ja jälitamissüsteemid) 
kohta, millega võiks ennetada võltsimist ja 
piraatlust ning selle vastu võidelda, 
austades põhiõigusi ja -vabadusi 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 
2002/21/EÜ (elektrooniliste sidevõrkude 
ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku 
kohta (raamdirektiiv))1artikli 1 lõikega 3a 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. märtsi 2002. aasta direktiivi 
2002/22/EÜ (universaalteenuse ning 
kasutajate õiguste kohta elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste puhul 
(universaalteenuse direktiiv))2 artikli 1 
lõikega 3;
____________________

1 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.
2 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51.

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite
(sealhulgas jälgimis- ja jälitamissüsteemid) 
kohta, millega võiks ennetada võltsimist ja 
piraatlust ning selle vastu võidelda;

f) parandada teadmisi tehniliste vahendite
(sealhulgas jälgimis- ja jälitamissüsteemid) 
kohta, millega võiks kooskõlas e-
kaubandust ja andmekaitset käsitleva ELi 
õigustikuga ennetada võltsimist ja 
piraatlust ning selle vastu võidelda;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edendada rahvusvahelist koostööd h) edendada rahvusvahelist koostööd 
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kolmandate riikide intellektuaalomandi 
ametitega, et koostada strateegiaid ja 
töötada välja meetodeid 
intellektuaalomandi õiguste, oskuste ja 
vahendite kaitsmiseks.

kolmandate riikide intellektuaalomandi 
ametitega ja pädevate rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et koostada 
strateegiaid ja töötada välja meetodeid 
intellektuaalomandi õiguste, oskuste ja 
vahendite kaitsmiseks.

Or. en

Selgitus

On palju rahvusvahelisi organisatsioone, mis tegelevad konkreetselt intellektuaalomandi 
õigustega, nagu Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon, või mis käsitlevad 
vähemalt intellektuaalomandi õiguste rikkumistega seotud küsimusi, nagu OECD või WTO. 
Neid organisatsioone tuleks kaasata koostööalgatustesse, sest nad viivad läbi 
intellektuaalomandi õiguste rikkumise põhjusi, ulatust ja ennetamist käsitlevaid uuringuid.

Muudatusettepanek 32
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) selliste asjakohaste objektiivsete, 
võrreldavate ja usaldusväärsete andmete 
kogumine, analüüsimine ja levitamine, mis 
on seotud intellektuaalomandi 
majandusliku väärtusega ja selle panusega 
majanduskasvu, heaolusse, innovatsiooni, 
loomingulisusse, kultuurilisse 
mitmekesisusse, kvaliteetsete töökohtade 
loomisesse ning kvaliteetsete toodete ja 
teenuste väljatöötamisse Euroopa Liidus;

d) selliste asjakohaste objektiivsete, 
võrreldavate ja usaldusväärsete andmete 
kogumine, analüüsimine ja levitamine, mis 
on seotud intellektuaalomandi 
majandusliku väärtusega ja selle panusega 
majanduskasvu, heaolusse, innovatsiooni, 
loomingulisusse, kultuurilisse 
mitmekesisusse, kvaliteetsete töökohtade 
loomisesse, kvaliteetsete toodete ja 
teenuste väljatöötamisse Euroopa Liidus
ning tarbijakaitsesse ja tarbijate ohutusse;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) hinnangu esitamine 
direktiivis 2004/48/EÜ 
(intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
kohta siseturul) sätestatud meetmete 
kohta seoses õiguste kaitse ja meetmete 
mõjuga tarbijate õigustele;

Or. pt

Selgitus

Seadusandlike meetmete rakendamise selge raamistiku kasutuselevõtmiseks tuleb meetmete 
rakendamist hinnata.

Muudatusettepanek 34
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) aruannete ja väljaannete koostamine, et 
tõsta Euroopa Liidu kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust, ning konverentside, 
internetipõhiste ja väljaspool internetti 
toimuvate kampaaniate, ürituste ja 
kohtumiste korraldamine Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil;

g) aruannete ja väljaannete koostamine, et 
tõsta Euroopa Liidu kodanike teadlikkust 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
mõjust, konverentside korraldamine ning, 
internetipõhiste ja väljaspool internetti 
toimuvate kampaaniate, ürituste ja 
kohtumiste koordineerimine Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil, võttes arvesse 
piiratud rahalisi vahendeid ja 
inimressursse;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ekspertide ad hoc koosolekute 
korraldamine käesoleva määruse alusel 
tehtava tööd toetamiseks;

i) ekspertide ja kõikide asjaomaste 
sidusrühmade esindajate ad hoc 
koosolekute korraldamine käesoleva 
määruse alusel tehtava tööd toetamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) professionaalsete tehniliste vahendite ja 
võrdlustehnikate uurimine, hindamine ja 
edendamine, sealhulgas jälgimis- ja 
jälitamissüsteemid, mis aitavad eristada 
ehtsaid tooteid võltsitud toodetest;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 37
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) hinnata intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmisega seotud meetmete mõju 
innovatsioonile ja infoühiskonna teenuste 
arendamisele, nagu on selgesõnaliselt 
sätestatud direktiivis 2004/48/EÜ;

Or. en



PE474.065v01-00 16/20 AM\881189ET.doc

ET

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguste jõustamist käsitlevas direktiivis (direktiiv 2004/48/EÜ) on 
selgesõnaliselt sätestatud nõue, mille kohaselt tuleb põhjalikult hinnata, millist mõju avaldab 
nende õiguste jõustamine innovatsioonile. Siiski ei ole komisjon praeguseks hinnangut 
esitanud, vaid on algatanud kehtiva direktiivi läbivaatamise, eirates kõnealust siduvat nõuet.

Muudatusettepanek 38
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt p b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p b) hinnata, millist mõju avaldab 
tarbijatele võrgusisu digitaalse ühtse turu 
puudumine.

Or. en

Selgitus

Oleks kasulik, kui vaatluskeskus hindaks samuti võrgusisu digitaalse ühtse turu puudumise 
mõju tarbijatele ja neile sellest tulenevat kahju.

Muudatusettepanek 39
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Siseturu Ühtlustamise Amet kutsub 
artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekutele riiklike haldusorganite, 
intellektuaalomandi õiguste kaitsega 
tegelevate asutuste ja organisatsioonide 
ning erasektori esindajad.

1. Siseturu Ühtlustamise Amet kutsub 
artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekutele riiklike haldusorganite, 
intellektuaalomandi õiguste kaitsega 
tegelevate asutuste ja organisatsioonide 
ning erasektori, tarbijaorganisatsioonide 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate esindajad.

Or. de
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Muudatusettepanek 40
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Siseturu Ühtlustamise Amet kutsub 
artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekutele riiklike haldusorganite, 
intellektuaalomandi õiguste kaitsega 
tegelevate asutuste ja organisatsioonide 
ning erasektori esindajad.

1. Siseturu Ühtlustamise Amet kutsub 
artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud 
koosolekutele riiklike haldusorganite, 
intellektuaalomandi õiguste kaitsega 
tegelevate asutuste ja organisatsioonide 
ning erasektori ja kodanikuühiskonna
esindajad.

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaatluskeskuse egiidi all toimuvatel 
kohtumistel erasektorit esindavate isikute 
hulka kuulub ulatuslik ja esinduslik valim 
Euroopa Liidu ja siseriiklikke asutusi, kes 
esindavad eri majandusharusid, mis on 
enim mõjutatud ja kõige kogenenumad 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
vastases võitluses.

Vaatluskeskuse egiidi all toimuvatel 
kohtumistel erasektorit esindavate isikute 
hulka kuulub ulatuslik ja esinduslik valim 
Euroopa Liidu ja siseriiklikke asutusi, kes 
esindavad nii eri majandusharusid, mis on 
enim mõjutatud ja kõige kogenenumad 
intellektuaalomandi õiguste rikkumiste 
vastases võitluses, kui ka 
kodanikuühiskonda, eeskätt 
tarbijaorganisatsioone.

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijaorganisatsioonid ning väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad on 
asjakohaselt esindatud.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 43
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijaorganisatsioonid ning väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad on
asjakohaselt esindatud.

Tarbijaorganisatsioonid, kodanikühiskond,
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
ning andmekaitseasutused on võrdselt
esindatud.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 44
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks isikuandmete töötlemist 
reguleerivat õigust, teevad liikmesriikide ja 
erasektori esindajad, kes kohtuvad 
vaatluskeskuse egiidi all, järgmist:

Ilma et see piiraks isikuandmete töötlemist 
reguleerivat õigust, teevad liikmesriikide, 
erasektori ja kodanikuühiskonna
esindajad, kes kohtuvad vaatluskeskuse 
egiidi all, järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon edastab hindamisaruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
korraldab hindamisaruande kohta 
sidusrühmade hulgas ulatusliku arutelu.

4. Komisjon edastab hindamisaruande 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning korraldab hindamisaruande kohta 
sidusrühmade hulgas ulatusliku arutelu.

Or. lt

Muudatusettepanek 46
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon edastab hindamisaruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
korraldab hindamisaruande kohta 
sidusrühmade hulgas ulatusliku arutelu.

4. Komisjon edastab hindamisaruande 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning korraldab hindamisaruande kohta 
sidusrühmade hulgas ulatusliku arutelu.

Or. lt
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