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Tarkistus 14
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Immateriaalioikeudet ovat yrityksille
tärkeä voimavara, joka auttaa 
varmistamaan, että keksijät ja muut luovan 
työn tekijät saavat kohtuullisen palkkion 
työstään ja että heidän tekemänsä 
investoinnit tutkimukseen ja uudenlaiset 
ajatuksensa suojataan.

(2) Immateriaalioikeudet ovat Euroopan 
koko tuotantojärjestelmälle, pienet ja 
keskisuuret yritykset mukaan lukien,
tärkeä voimavara, joka auttaa 
varmistamaan, että keksijät ja muut luovan 
työn tekijät saavat kohtuullisen palkkion 
työstään ja että heidän tekemänsä 
investoinnit tutkimukseen ja uudenlaiset 
ajatuksensa suojataan.

Or. it

Tarkistus 15
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Immateriaalioikeudet ovat yrityksille 
tärkeä voimavara, joka auttaa 
varmistamaan, että keksijät ja muut luovan 
työn tekijät saavat kohtuullisen palkkion 
työstään ja että heidän tekemänsä 
investoinnit tutkimukseen ja uudenlaiset 
ajatuksensa suojataan.

(2) Immateriaalioikeudet ovat yrityksille 
tärkeä voimavara, joka auttaa 
varmistamaan, että keksijät ja muut luovan 
työn tekijät saavat kohtuullisen palkkion 
työstään ja että heidän tekemänsä 
investoinnit tutkimukseen ja uudenlaiset 
ajatuksensa suojataan. Lisäksi ne 
edesauttavat innovointia ja helpottavat 
kuluttajien tiedonsaantia ja tietämyksen 
lisäämistä.

Or. en
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Perustelu

Immateriaalioikeuksilla pitäisi suoda luovan työn tekijöille kohtuullinen tuotto investoinneille 
ja mahdollistaa suuren yleisön tiedonsaanti ja tietämyksen lisääminen. Euroopan unioni 
tarvitsee tasapainoisen järjestelmän, jotta siitä voisi tulla tietoon perustuva talous. Liiallinen 
suojelu ja suhteeton valvonta uhkaavat luoda epätasapainon kuluttajien ja kansalaisten 
vahingoksi. Euroopan unionin on tunnustettava immateriaalioikeuksien kahtalainen merkitys.

Tarkistus 16
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. 
Siksi Euroopan ja maailmanlaajuisella 
tasolla tarvitaan tehokkaita, viipymättömiä 
ja koordinoituja toimia tämän ilmiön 
torjumiseksi.

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. 
Siksi Euroopan ja maailmanlaajuisella 
tasolla tarvitaan tehokkaita, viipymättömiä 
ja koordinoituja toimia tämän ilmiön 
torjumiseksi. Tältä osin on korostettava, 
kuinka tärkeää on lisätä jäsenvaltioiden 
tulliviranomaisten keskinäistä yhteistyötä 
ja tietojenvaihtoa. 

Or. it

Tarkistus 17
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. 
Siksi Euroopan ja maailmanlaajuisella 
tasolla tarvitaan tehokkaita, viipymättömiä 

(4) Immateriaalioikeuksien loukkausten 
määrän jatkuva nousu on todellinen uhka 
paitsi unionin taloudelle myös unionin 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. 
Siksi Euroopan ja maailmanlaajuisella 
tasolla tarvitaan tehokkaita, viipymättömiä 
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ja koordinoituja toimia tämän ilmiön 
torjumiseksi.

ja koordinoituja toimia tämän ilmiön 
torjumiseksi ja lisäksi on tehostettava 
ponnisteluja haavoittuvaisilla terveyden ja 
turvallisuuden aloilla, etenkin lääkkeiden 
ja elintarvikkeiden osalta.

Or. pt

Perustelu

Lääkkeiden ja elintarvikkeiden väärentäminen ei ainoastaan vahingoita eurooppalaisia 
yrityksiä vaan se vaarantaa eurooppalaisten kuluttajien hengen ja voi jopa aiheuttaa 
kuolemantapauksia. On siis tehostettava toimia näillä aloilla.

Tarkistus 18
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Komissio laatii yhdessä 
sisämarkkinoilla toimivan 
yhdenmukaistamisviraston ja 
jäsenvaltioiden kanssa kattavan 
selvityksen yrityksille ja etenkin pk-
yrityksille immateriaalioikeuksien 
loukkaamisesta aiheutuvista seurauksista, 
jotta voidaan löytää parhaat ratkaisut 
niiden erityistarpeiden täyttämiseksi.

Or. pt

Perustelu

Immateriaalioikeuksien loukkaaminen aiheuttaa vakavaa vahinkoa innovointipyrkimyksille, 
johtaa työpaikkojen menetyksiin ja aiheuttaa vakavia ongelmia yrityksille ja erityisesti pk-
yrityksille, mikä edellyttää parhaiden ratkaisujen löytämistä niiden tarpeiden täyttämiseksi ja 
ongelmien ratkaisemiseksi. 
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Tarkistus 19
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
palveludirektiivillä luotua keskitettyjen 
asiointipisteiden järjestelmää, jotta 
voidaan helpotettaa ja rationalisoida 
tarpeellisten tietojen saamista 
immateriaalioikeuksien loukkaamisesta.

Or. pt

Perustelu

Keskitettyjen asiointipisteiden käytön ansiosta voidaan rajoittaa hallinnollisia toimia ja 
rationalisoida keinoja sekä myötävaikuttaa yrityksille syntyvien kustannusten vähentämiseen.

Tarkistus 20
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan parlamentti pyysi 
22 päivänä syyskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa immateriaalioikeuksien 
valvonnasta sisämarkkinoilla jäsenvaltioita 
ja komissiota laajentamaan viraston ja 
kansallisten immateriaalioikeusvirastojen 
välistä yhteistyötä siten, että se kattaa myös 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunnan.

(10) Euroopan parlamentti pyysi 
22 päivänä syyskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa immateriaalioikeuksien 
valvonnasta sisämarkkinoilla jäsenvaltioita 
ja komissiota laajentamaan viraston ja 
kansallisten immateriaalioikeusvirastojen 
välistä yhteistyötä siten, että se kattaa myös 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunnan; parlamentti ehdotti myös, että 
seurantakeskus analysoi tietovarkauksia, 
ja esitti toimia kyseisen ongelman 
torjumiseksi.

Or. pt
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Perustelu

Internetissä tapahtuva teollisuusvakoilu ja teollisoikeuksien, etenkin teknisten asiakirjojen ja 
lähdekoodien, varkaudet pahenevat päivä päivältä.

Tarkistus 21
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Sisämarkkinoilla toimivan 
yhdenmukaistamisviraston ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon olisi toimittava tiivisti 
yhteistyössä, jotta voidaan auttaa 
eurooppalaisia yrityksiä valvomaan 
immateriaalioikeuksiaan kolmansissa 
maissa ja tehostaa viranomaisten toimia, 
joilla torjutaan väärennettyjen tuotteiden 
tuontia Euroopan markkinoille.

Or. pt

Perustelu

Jotta käsiteltäisiin asianmukaisesti kysymystä immateriaalioikeuksista sisämarkkinoilla, on 
tärkeää ottaa huomioon unionin alueen lisäksi myös tilanne ulkorajoilla ja kolmansissa 
maissa. Euroopan ulkosuhdehallinnolla on siis merkittävä rooli tällä alueella. 

Tarkistus 22
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska seurantakeskuksella on useita 
tehtäviä, on löydettävä ratkaisu, jolla 
varmistetaan riittävä ja kestävä 
infrastruktuuri, jotta se voi täyttää 
tehtävänsä.

(11) Koska seurantakeskuksella on useita 
tehtäviä, on löydettävä ratkaisu, jolla 
varmistetaan riittävä ja kestävä 
infrastruktuuri, jotta se voi täyttää 
tehtävänsä, niin että siitä tehdään unionin 
yhteyspiste ja kansainvälinen esimerkki 



PE474.065v01-00 8/20 AM\881189FI.doc

FI

hyvistä käytännöistä.

Or. lt

Tarkistus 23
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia ja yksityisen 
sektorin edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
väärentämisen ehkäisemisen tekniikoista 
sekä tiivistettävä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa.

(17) Viraston olisi tarjottava foorumi, joka 
tuo yhteen viranomaisia sekä yksityisen 
sektorin ja kansalaisyhteiskunnan
edustajia ja jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kerätään, analysoidaan ja 
levitetään objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja immateriaalioikeuksien 
arvosta ja loukkauksista, kehitetään 
parhaita käytäntöjä ja strategioita 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sekä 
lisätään yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista. Lisäksi viraston olisi 
täytettävä muita tehtäviä, kuten 
parannettava tuntemusta 
immateriaalioikeuksien arvosta, lisättävä 
immateriaalioikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen osallistuvien henkilöiden 
asiantuntemusta sopivilla 
koulutustoimenpiteillä, lisättävä tietämystä 
väärentämisen ehkäisemisen tekniikoista 
sekä tiivistettävä yhteistyötä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 24
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten 
erityisesti oikeudenhaltijoiden ja 
internetpalvelujen tarjoajien edustajia. 
Lisäksi olisi varmistettava, että kuluttajat 
sekä pienet ja keskisuuret yritykset ovat 
asianmukaisesti edustettuina.

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien sekä kuluttajajärjestöjen
edustajia. Lisäksi olisi varmistettava, että 
pienet ja keskisuuret yritykset ovat 
asianmukaisesti edustettuina.

Or. fr

Tarkistus 25
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia. Lisäksi olisi 
varmistettava, että kuluttajat sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat asianmukaisesti 
edustettuina.

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia, ja lisäksi olisi otettava 
mukaan aktiivisesti 
kansalaisyhteiskunnan eri järjestöjen 
edustajia, mukaan lukien 
työnantajajärjestöt, ammattijärjestöt, 
tekijänoikeusjärjestöt ja kuluttajajärjestöt.
Lisäksi olisi varmistettava, että pienet ja 
keskisuuret yritykset saavat konkreettista 
tukea ja tietoa oikeuksistaan.

Or. lt
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Tarkistus 26
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden alojen edustajia, joihin
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia. Lisäksi olisi 
varmistettava, että kuluttajat sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat asianmukaisesti
edustettuina.

(18) Kun virasto kutsuu seurantakeskuksen 
koolle sen toimien yhteydessä, sen olisi 
otettava mukaan toimintaan edustava 
joukko talouden alojen edustajia, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa kaikkein eniten ja joilla 
on siitä eniten kokemusta, kuten erityisesti 
oikeudenhaltijoiden ja internetpalvelujen 
tarjoajien edustajia. Lisäksi olisi 
varmistettava, että kuluttajat, 
kansalaisyhteiskunta sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset ja 
tietosuojaviranomaiset ovat tasapuolisesti
edustettuina.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 27
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) lisätä yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista;

d) lisätä yleistä tietoisuutta 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista jatkamalla ja lisäämällä 
tiedotuskampanjoita riskeistä, joita 
väärennetyt tuotteet aiheuttavat 
kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle, 
sekä väärentämisen ja piratismin 
kielteisistä vaikutuksista talouteen ja 
yhteiskuntaan;

Or. pt

Perustelu

Ottaen huomioon väärentämisen ja piratismin kielteiset vaikutukset yhteiskuntaan ja 
valtioiden talouksiin ihmiset on saatava kampanjoilla tietoisiksi tekijänoikeuksien arvosta ja 
piratismin ja väärentämisen negatiivisista vaikutuksista työllisyyteen ja kasvuun, etenkin 
Euroopan nuorten kuluttajien keskuudessa, ja tämän lisäksi suurelle yleisölle on tiedotettava 
tarpeesta kunnioittaa immateriaalioikeuksia.

Tarkistus 28
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) antaa käyttöön keinot, joilla on 
tarkoitus lisätä kansalaisten tietoisuutta 
immateriaalioikeuksista, jotta ei 
pelkästään harjoitettaisi valvontaa vaan 
myös lisättäisiin tietämystä esimerkiksi 
yleisön käytettävissä olevilla videopeleillä, 
minkä ansiosta saataisiin nopeasti ja 
suoraan yhteys suuriin määriin ihmisiä ja 
erityisesti nuoria;

Or. nl
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Tarkistus 29
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
väärentämistä ja piratismia, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät;

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
väärentämistä ja piratismia, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät, 
sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 
7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/21/EY1 1 artiklan 
3 a kohdan sekä yleispalvelusta ja 
käyttäjien oikeuksista sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 
(yleispalveludirektiivi) 7 päivänä 
maaliskuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/22/EY2 1 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti perusoikeuksia ja vapauksia 
kunnioittaen;
____________________

1 ΕYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.
2 ΕYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.

Or. fr

Tarkistus 30
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) lisätä tietämystä teknisistä välineistä, 
joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua 
väärentämistä ja piratismia, mukaan 

f) lisätä ja edistää tietämystä teknisistä 
välineistä, joilla voidaan ennaltaehkäistä ja 
torjua väärentämistä ja piratismia, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät, 
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luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät; unionin verkkokauppaa ja tietosuojaa 
koskevan säännöstön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 31
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) edistää kansainvälistä yhteistyötä 
kolmansien maiden 
immateriaalioikeusvirastojen kanssa, jotta 
voidaan laatia strategioita ja kehittää 
tekniikkoja immateriaalioikeuksien, 
taitojen ja välineiden suojaamiseksi.

h) edistää kansainvälistä yhteistyötä 
kolmansien maiden 
immateriaalioikeusvirastojen ja 
asianomaisten kansainvälisten järjestöjen 
kanssa, jotta voidaan laatia strategioita ja 
kehittää tekniikkoja 
immateriaalioikeuksien, taitojen ja 
välineiden suojaamiseksi.

Or. en

Perustelu

On olemassa monia kansainvälisiä järjestöjä, jotka ovat omistautuneet erityisesti 
immateriaalioikeuksien puolustamiseen, kuten Maailman henkisen omaisuuden järjestö, tai 
jotka käsittelevät kysymyksiä, jotka liittyvät immateriaalioikeuksiin, kuten OECD tai WTO. 
Koska myös nämä järjestöt tutkivat immateriaalioikeuksien loukkaamisen alkuperää, 
laajuutta ja ehkäisemistä, ne olisi otettava mukaan yhteistyöaloitteisiin.

Tarkistus 32
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja aineettoman omaisuuden 
taloudellisesta arvosta ja sen osuudesta 

d) kerättävä, analysoitava ja levitettävä 
objektiivisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia tietoja aineettoman omaisuuden 
taloudellisesta arvosta ja sen osuudesta 
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talouden kasvuun, hyvinvointiin, 
innovointiin, luovaan toimintaan, 
kulttuurien kirjoon, korkealaatuisten 
työpaikkojen luomiseen sekä 
korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämiseen unionissa;

talouden kasvuun, hyvinvointiin, 
innovointiin, luovaan toimintaan, 
kulttuurien kirjoon, korkealaatuisten 
työpaikkojen luomiseen sekä 
korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittämiseen unionissa sekä kuluttajien 
suojeluun ja turvallisuuteen;

Or. fr

Tarkistus 33
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) esitettävä arvio teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta sisämarkkinoilla 
annetussa direktiivissä 2004/48/EY 
säädetyistä toimenpiteistä oikeuksien 
suojelun kannalta ja niiden vaikutuksista 
kuluttajien oikeuksiin;

Or. pt

Perustelu

Säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanon selventämiseksi on niistä tehtävä arvio.

Tarkistus 34
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) laadittava raportteja ja julkaisuja unionin 
kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista ja järjestettävä konferensseja 

g) laadittava raportteja ja julkaisuja unionin 
kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
vaikutuksista ja järjestettävä konferensseja 
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sekä internet- ja muita kampanjoita, 
tapahtumia ja tapaamisia Euroopan ja 
kansainvälisellä tasolla;

sekä koordinoitava internet- ja muita 
kampanjoita, tapahtumia ja tapaamisia 
Euroopan ja kansainvälisellä tasolla ottaen 
huomioon rajalliset taloudelliset 
voimavarat ja henkilöstöresurssit;

Or. fr

Tarkistus 35
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) järjestettävä tilapäisiä 
asiantuntijakokouksia tämän asetuksen 
nojalla tehtävän työn tukemiseksi;

i) järjestettävä tämän asetuksen nojalla 
tehtävän työn tukemiseksi tilapäisiä 
asiantuntijakokouksia, joihin osallistuu 
kaikkien asianomaisten osapuolten 
edustajia;

Or. fr

Tarkistus 36
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) tutkittava, arvioitava ja edistettävä 
ammattikäyttöön tarkoitettuja teknisiä
välineitä ja viiteteknologioita, mukaan 
luettuina seuranta- ja jäljitysjärjestelmät, 
joiden avulla aito tuote voidaan erottaa 
väärennetystä;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 37
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) arvioitava teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanotoimien 
vaikutuksia innovaatiotoimintaan ja 
tietoyhteiskunnan palvelujen 
kehittymiseen, kuten säädetään 
nimenomaisesti direktiivissä 2004/48/EY;

Or. en

Perustelu

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetussa direktiivissä 
(2004/48/EY) säädetään nimenomaan, että on perusteellisesti arvioitava direktiivin 
vaikutuksia innovointiin. Komissio ei kuitenkaan ole tähän mennessä esittänyt arviointia; sen 
sijaan se on pannut alulle nykyisen direktiivin tarkistamisen noudattamatta tätä vaatimusta, 
joka oli luonteeltaan sitova.

Tarkistus 38
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – p b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p b) arvioitava verkkosisältöä koskevien 
digitaalisten sisämarkkinoiden puutteen 
vaikutusta kuluttajien kannalta.

Or. en

Perustelu

Olisi hyödyllistä, jos seurantakeskus arvioisi verkkosisältöä koskevien digitaalisten 
sisämarkkinoiden puutteen vaikutusta kuluttajiin.
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Tarkistus 39
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto kutsuu 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin kokouksiin 
koolle edustajia immateriaalioikeuksien 
suojelua käsittelevistä julkishallinnoista, 
elimistä ja järjestöistä sekä yksityiseltä 
sektorilta.

1. Virasto kutsuu 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin kokouksiin 
koolle edustajia immateriaalioikeuksien 
suojelua käsittelevistä julkishallinnoista, 
elimistä ja järjestöistä, yksityiseltä 
sektorilta sekä kuluttajajärjestöjen ja 
pienten ja keskisuurten yritysten 
edustajilta.

Or. de

Tarkistus 40
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto kutsuu 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin kokouksiin 
koolle edustajia immateriaalioikeuksien 
suojelua käsittelevistä julkishallinnoista, 
elimistä ja järjestöistä sekä yksityiseltä 
sektorilta.

1. Virasto kutsuu 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin kokouksiin 
koolle edustajia immateriaalioikeuksien 
suojelua käsittelevistä julkishallinnoista, 
elimistä ja järjestöistä sekä yksityiseltä 
sektorilta ja kansalaisyhteiskunnalta.

Or. fr

Tarkistus 41
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Seurantakeskukseen koolle kutsuttuihin 
yksityisen sektorin edustajiin on kuuluttava 
laaja ja edustava joukko unionin ja 
kansallisia elimiä, jotka edustavat sellaisia 
eri talouden aloja, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa eniten ja joilla on siitä 
eniten kokemusta.

Seurantakeskukseen koolle kutsuttuihin 
yksityisen sektorin edustajiin on kuuluttava 
laaja ja edustava joukko unionin ja 
kansallisia elimiä, jotka edustavat sellaisia 
eri talouden aloja, joihin 
immateriaalioikeuksien loukkausten 
torjunta vaikuttaa, sekä 
kansalaisyhteiskunnan ja etenkin 
kuluttajajärjestöjen edustajia.

Or. fr

Tarkistus 42
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajajärjestöjen ja pienten ja 
keskisuurten yritysten on oltava 
asianmukaisesti edustettuina.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 43
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajajärjestöjen ja pienten ja 
keskisuurten yritysten on oltava 
asianmukaisesti edustettuina.

Kuluttajajärjestöjen, 
kansalaisyhteiskunnan ja pienten ja 
keskisuurten yritysten sekä 
tietosuojaviranomaisten on oltava 
tasapuolisesti edustettuina.

Or. en
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 44
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta henkilötietojen käsittelyä 
koskevaa lainsäädäntöä, seurantakeskuksen 
muodossa kokoontuvien jäsenvaltioiden ja
yksityisen sektorin edustajien on

Rajoittamatta henkilötietojen käsittelyä 
koskevaa lainsäädäntöä, seurantakeskuksen 
muodossa kokoontuvien jäsenvaltioiden,
yksityisen sektorin ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien on

Or. fr

Tarkistus 45
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa arviointikertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä 
järjestää arviointikertomuksesta laajan 
kuulemisen sidosryhmien keskuudessa.

4. Komissio toimittaa arviointikertomuksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle
sekä järjestää arviointikertomuksesta laajan 
kuulemisen sidosryhmien keskuudessa.
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Or. lt

Tarkistus 46
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa arviointikertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä 
järjestää arviointikertomuksesta laajan 
kuulemisen sidosryhmien keskuudessa.

4. Komissio toimittaa arviointikertomuksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle
sekä järjestää arviointikertomuksesta laajan 
kuulemisen sidosryhmien keskuudessa.

Or. lt


