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Amendement 14
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Intellectuele-eigendomsrechten zijn 
vitale bedrijfsmiddelen die ertoe bijdragen 
dat degenen die zich bezighouden met 
innovatie of creativiteit een billijke 
vergoeding voor hun werk ontvangen en 
dat hun investering in onderzoek en nieuwe 
ideeën wordt beschermd.

(2) Intellectuele-eigendomsrechten zijn 
voor het hele Europese productiestelsel, 
o.m. het midden- en kleinbedrijf, vitale 
bedrijfsmiddelen die ertoe bijdragen dat 
degenen die zich bezighouden met 
innovatie of creativiteit een billijke 
vergoeding voor hun werk ontvangen en 
dat hun investering in onderzoek en nieuwe 
ideeën wordt beschermd.

Or. it

Amendement 15
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Intellectuele-eigendomsrechten zijn 
vitale bedrijfsmiddelen die ertoe bijdragen 
dat degenen die zich bezighouden met 
innovatie of creativiteit een billijke 
vergoeding voor hun werk ontvangen en 
dat hun investering in onderzoek en nieuwe 
ideeën wordt beschermd.

(2) Intellectuele-eigendomsrechten zijn 
vitale bedrijfsmiddelen die ertoe bijdragen 
dat degenen die zich bezighouden met 
innovatie of creativiteit een billijke 
vergoeding voor hun werk ontvangen en 
dat hun investering in onderzoek en nieuwe 
ideeën wordt beschermd. Eveneens maken 
zij innovatie mogelijk en zij geven de 
consument betere toegang tot kennis en 
informatie.

Or. en

Motivering

Intellectuele-eigendomsrechten moeten scheppers in staat stellen een redelijk rendement te 
ontvangen voor hun investering en zorgen voor algemene beschikbaarheid van informatie en 
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kennis. De EU heeft behoefte aan een evenwichtig system als zij zich wenst te ontwikkelen tot 
een kenniseconomie. Buitensporige bescherming en onevenredige handhavingsrisico's 
verleggen het evenwicht ten nadele van consumenten en burgers. De EU moet erkennen dat 
IER een tweeledige taak vervullen. 

Amendement 16
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële 
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de gezondheid 
en veiligheid van de consumenten in de 
Unie. Daarom zijn effectieve, 
onmiddellijke en gecoördineerde acties 
nodig op Europees en mondiaal niveau om 
dit verschijnsel met succes te bestrijden.

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële 
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de gezondheid 
en veiligheid van de consumenten in de 
Unie. Daarom zijn effectieve, 
onmiddellijke en gecoördineerde acties 
nodig op Europees en mondiaal niveau om 
dit verschijnsel met succes te bestrijden. In 
dit verband zij gewezen op het belang van 
uitbreiding van de samenwerking en de 
uitwisseling van gegevens tussen de 
douaneautoriteiten van iedere lidstaat.

Or. it

Amendement 17
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële 
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de gezondheid 
en veiligheid van de consumenten in de 

(4) De voortdurende toename van het 
aantal schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten vormt een reële 
bedreiging, niet alleen voor de economie 
van de Unie, maar ook voor de gezondheid 
en veiligheid van de consumenten in de 
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Unie. Daarom zijn effectieve, 
onmiddellijke en gecoördineerde acties 
nodig op Europees en mondiaal niveau om 
dit verschijnsel met succes te bestrijden.

Unie. Daarom zijn effectieve, 
onmiddellijke en gecoördineerde acties 
nodig op Europees en mondiaal niveau om 
dit verschijnsel met succes te bestrijden, en 
moeten in gevoelige sectoren meer 
maatregelen worden genomen ten 
behoeve van gezondheid en veiligheid, 
met name voor wat betreft genees- en 
levensmiddelen.

Or. pt

Motivering

Niet alleen is vervalsing van genees- en levensmiddelen schadelijk voor het Europese 
bedrijfsleven, maar zij brengt tevens het leven van Europese consumenten in gevaar en kan 
zelfs de dood tot gevolg hebben. De maatregelen in deze sectoren moeten dus worden 
opgevoerd.

Amendement 18
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Commissie moet samen met het 
Bureau voor harmonisatie binnen de 
interne markt en de lidstaten een 
uitputtende analyse uitvoeren van de 
gevolgen die schending van de 
intellectuele eigendom oplevert voor het 
bedrijfsleven, met name het midden- en 
kleinbedrijf, zodat de beste oplossingen 
kunnen worden bepaald voor hun 
specifieke behoeften.

Or. pt

Motivering

Schending van het intellectueel-eigendomsrecht brengt de innovatie-inspanningen ernstige 
schade toe, mondt uit in verlies van werkgelegenheid en stelt het bedrijfsleven, met name het 
MKB, voor ernstige problemen, hetgeen vereist dat de beste oplossingen worden gevonden 
voor hun behoeften en problemen.
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Amendement 19
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Om de beschikbaarheid van alle 
gegevens die noodzakelijk zijn over 
schending van het intellectueel-
eigendomsrecht te vergemakkelijken en te 
rationaliseren, moeten de lidstaten hun 
voordeel doen met de één-loketsystemen 
die zijn opgezet uit hoofde van de 
"diensten"-richtlijn.

Or. pt

Motivering

Door alle problemen aan één loket af te handelen kunnen bureaucratische procedures worden 
beperkt en de middelen worden gerationaliseerd, en aldus kunnen de kosten van de 
ondernemingen worden teruggebracht.

Amendement 20
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het Europees Parlement heeft in zijn 
Resolutie van 22 september 2010 over de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt de 
lidstaten en de Commissie verzocht om de 
samenwerking tussen het Bureau en de 
nationale diensten voor intellectuele-
eigendomsrechten uit te breiden met de 
strijd tegen inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten.

(10) Het Europees Parlement heeft in zijn 
Resolutie van 22 september 2010 over de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt de 
lidstaten en de Commissie verzocht om de 
samenwerking tussen het Bureau en de 
nationale diensten voor intellectuele-
eigendomsrechten uit te breiden met de 
strijd tegen inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten; het stelt eveneens voor 
dat het waarnemingscentrum het 
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probleem van de diefstal van gegevens 
online aan een grondige analyse 
onderwerpt en maatregelen voorstelt om 
dit verschijnsel te bestrijden;

Or. pt

Motivering

Het probleem van de industriële spionage via internet en de diefstal van gegevens die een 
industrieel eigendom vormen, met name technische documentatie en broncodes, wordt met de 
dag ernstiger.

Amendement 21
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Om de Europese ondernemingen 
te helpen bij de afdwinging van hun 
intellectuele-eigendomsrechten in derde 
landen en ter verbetering van het 
optreden van de autoriteiten in de strijd 
tegen de invoer van nagemaakte 
producten op de Europese markt, moet 
nauwe samenwerking tot stand worden 
gebracht tussen het OHMI en de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO).

Or. pt

Motivering

Om het probleem intellectueel-eigendomsrechten in de interne markt naar behoren af te 
handelen, moet niet alleen rekening worden gehouden met de situatie op het grondgebied van 
de Unie, maar ook met die aan de buitengrenzen en in derde landen . Voor de Europese dienst 
voor extern optreden is op dit gebied dus een belangrijke rol weg gelegd. 

Amendement 22
Rolandas Paksas
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien de omvang van de taken 
waarmee het Waarnemingscentrum wordt 
belast, is er een oplossing nodig voor een 
toereikende en duurzame infrastructuur 
voor de taakvervulling van het 
Waarnemingscentrum.

(11) Gezien de omvang van de taken 
waarmee het Waarnemingscentrum wordt 
belast, is er een oplossing nodig voor een 
toereikende en duurzame infrastructuur 
voor de taakvervulling van het 
Waarnemingscentrum, zodat het zich kan 
ontwikkelen tot een contactpunt van de 
Unie en een internationaal ijkpunt op het 
gebied van verantwoorde werkmethoden.

Or. lt

Amendement 23
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden en
particuliere sector samenbrengt en zorgt 
voor de verzameling, analyse en 
verspreiding van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens met 
betrekking tot de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde van 
intellectuele-eigendomsrechten, het door 
middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
expertise van personen die betrokken zijn 

(17) Het Bureau dient een overlegforum te 
bieden dat de publieke overheden,
particuliere sector en maatschappelijke 
organisaties samenbrengt en zorgt voor de 
verzameling, analyse en verspreiding van 
relevante objectieve, vergelijkbare en 
betrouwbare gegevens met betrekking tot 
de waarde van intellectuele-
eigendomsrechten en de inbreuken op deze 
rechten, de ontwikkeling van beste 
praktijken en strategieën ter bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, en de 
bewustmaking van de bevolking van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten. Voorts dient het Bureau 
aanvullende taken te verrichten, zoals het 
vergroten van het inzicht in de waarde van 
intellectuele-eigendomsrechten, het door 
middel van geschikte 
opleidingsmaatregelen bevorderen van de 
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bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

expertise van personen die betrokken zijn 
bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, het vergroten van 
kennis over technieken voor de preventie 
van namaak en het verbeteren van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

Or. fr

Amendement 24
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 
aanbieders van internetdiensten. Ook dient 
te worden gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van consumenten en
kleine en middelgrote ondernemingen.

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
er bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten op toe te zien dat 
rechthebbenden, aanbieders van 
internetdiensten en van de 
consumentenorganisaties 
vertegenwoordigd zijn. Ook dient te 
worden gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Or. fr

Amendement 25
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 
aanbieders van internetdiensten. Ook dient 
te worden gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van consumenten en
kleine en middelgrote ondernemingen.

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 
aanbieders van internetdiensten, en door 
eveneens vertegenwoordigers van 
uiteenlopende maatschappelijke 
organisaties, o.m. werkgeversorganisaties, 
vakbonden, auteursverenigingen en 
consumentenorganisaties erbij te 
betrekken. Tevens moet gewaarborgd zijn 
dat kleine en middelgrote ondernemingen
concrete bijstand en informatie krijgen 
aangeboden over hun rechten.

Or. lt

Amendement 26
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 

(18) Ten aanzien van vertegenwoordigers 
van de particuliere sector dient het Bureau 
bij de bijeenroeping van het 
Waarnemingscentrum in de context van 
zijn activiteiten een representatieve selectie 
te betrekken van de economische sectoren 
die het meest betrokken zijn bij en de 
meeste deskundigheid bezitten op het 
gebied van de strijd tegen inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten, met name 
vertegenwoordigers van rechthebbenden en 
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aanbieders van internetdiensten. Ook dient 
te worden gezorgd voor een passende
vertegenwoordiging van consumenten en 
kleine en middelgrote ondernemingen.

aanbieders van internetdiensten. Ook dient 
te worden gezorgd voor een gelijke
vertegenwoordiging van consumenten, 
maatschappelijke organisaties, kleine en 
middelgrote ondernemingen en instanties 
voor gegevenbescherming.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 27
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bewustmaken van de burgers van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten;

d) het bewustmaken van de burgers van de 
gevolgen van inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, door meer en 
intensievere campagnes om de burgers 
bewust te maken van de gevaren die 
namaakproducten met zich meebrengen 
voor de gezondheid en veiligheid van de 
consument en over de schadelijke 
gevolgen van namaak en vervalsing voor 
economie en maatschappij;

Or. pt

Motivering

Gezien de schadelijke gevolgen van namaak en vervalsing voor de maatschappij en de 
economie van de landen, moeten de mensen via campagnes bewust worden gemaakt van de 
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waarde van auteursrechten en van de schadelijke gevolgen die vervalsing en namaak hebben 
voor werkgelegenheid en groei, met name onder jonge Europese consumenten, en derhalve 
van de noodzaak de intellectueel-eigendomsrechten te eerbiedigen.

Amendement 28
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het ter beschikking stellen van 
middelen bestemd voor voorlichting van 
burgers over intellectuele 
eigendomsrechten, zodat niet alleen 
controle plaatsvindt maar ook een 
bewustmakingsproces tot stand komt, 
bijvoorbeeld via geïntegreerde informatie 
in publiek toegankelijke videogames, 
omdat hiermee mensen, en met name 
jongeren, snel, direct en in groten getale 
bereikt kunnen worden;

Or. nl

Amendement 29
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en 
bestrijding van namaak en piraterij met 
inbegrip van tracking- en tracingsystemen;

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en 
bestrijding van namaak en piraterij met 
inbegrip van tracking- en tracingsystemen, 
terwijl de grondrechten en –vrijheden 
worden nageleefd overeenkomstig 
artikel 1, lid 3 bis van Richtlijn 
2002/21/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader 



AM\881189NL.doc 13/21 PE474.065v01-00

NL

voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
(Kaderrichtlijn)1 en artikel 1, lid 3 van 
Richtlijn 2002/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de universele dienst en 
gebruikersrechten met betrekking tot 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten (Universeledienstrichtlijn)2;
____________________

1PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.
2PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51.

Or. fr

Amendement 30
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en 
bestrijding van namaak en piraterij met 
inbegrip van tracking- en tracingsystemen;

f) het vergroten van de kennis van 
technische instrumenten ter voorkoming en
bestrijding van namaak en piraterij met 
inbegrip van tracking- en tracingsystemen
overeenkomstig de 
Gemeenschapswetgeving inzake e-handel 
en gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 31
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) het bevorderen van internationale 
samenwerking met diensten voor 

h) het bevorderen van internationale 
samenwerking met diensten voor 
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intellectuele eigendom in derde landen om 
strategieën op te stellen en technieken, 
vaardigheden en instrumenten te 
ontwikkelen voor de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten.

intellectuele eigendom in derde landen en 
desbetreffende internationale organisaties 
om strategieën op te stellen en technieken, 
vaardigheden en instrumenten te 
ontwikkelen voor de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten.

Or. en

Motivering

Er bestaan enkele internationale organisaties die specifiek gericht zijn op intellectuele-
eigendomsrechten (IER), bij voorbeeld de WIPO, of die zich althans bezig houden met 
inbreuk op IER, zoals de OESO of de WTO. Aangezien deze organisaties eveneens onderzoek 
naar herkomst, omvang en voorkoming van inbreuk op IER uitvoeren dienen zij deel te 
vormen van de samenwerkingsinitiatieven.

Amendement 32
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens 
inzake de economische waarde van 
intellectuele eigendom en de bijdrage 
daarvan aan economische groei, welzijn, 
innovatie, creativiteit, culturele diversiteit, 
het scheppen van hoogwaardige banen en 
de ontwikkeling van kwaliteitsproducten 
en -diensten binnen de Unie;

d) het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van relevante objectieve, 
vergelijkbare en betrouwbare gegevens 
inzake de economische waarde van 
intellectuele eigendom en de bijdrage 
daarvan aan economische groei, welzijn, 
innovatie, creativiteit, culturele diversiteit, 
het scheppen van hoogwaardige banen en 
de ontwikkeling van kwaliteitsproducten 
en -diensten binnen de Unie, en aan de 
bescherming en veiligheid van de 
consument;

Or. fr

Amendement 33
Regina Bastos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) indiening van een beoordeling van 
de maatregelen uit hoofde van Richtlijn 
2004/48/EG betreffende de handhaving 
van de intellectuele-eigendomsrechten op 
de interne markt, voor wat betreft de 
bescherming van de rechten en de 
gevolgen ervan voor de rechten van de 
consumenten;

Or. pt

Motivering

Met het oog op een duidelijk kader voor de tenuitvoerlegging van de wetgevende 
maatregelen, moet deze tenuitvoerlegging worden beoordeeld.

Amendement 34
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het opstellen van verslagen en 
publicaties om de burgers van de Unie 
bewust te maken van de gevolgen van 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, en het organiseren van 
conferenties, online- en offlinecampagnes, 
evenementen en bijeenkomsten op 
Europees en internationaal niveau;

g) het opstellen van verslagen en 
publicaties om de burgers van de Unie 
bewust te maken van de gevolgen van 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, en het organiseren van 
conferenties, het coördineren van online-
en offlinecampagnes, evenementen en 
bijeenkomsten op Europees en 
internationaal niveau, rekening houdend 
met de beperkte beschikbaarheid van 
financiële middelen en personeel;

Or. fr
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Amendement 35
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het organiseren van ad-
hocbijeenkomsten van deskundigen ter 
ondersteuning van het werk van het Bureau 
krachtens deze verordening;

i) het organiseren van 
ad-hocbijeenkomsten van deskundigen en 
vertegenwoordigers van alle betrokken 
partijen ter ondersteuning van het werk 
van het Bureau krachtens deze 
verordening;

Or. fr

Amendement 36
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) het onderzoeken, evalueren en 
bevorderen van technische instrumenten 
voor professionals en 
benchmarktechnieken, met inbegrip van 
tracking- en tracingsystemen die 
bijdragen aan het onderscheiden van 
echte van namaakproducten;

Schrappen

Or. de

Amendement 37
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) beoordeling van de gevolgen die 
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maatregelen voor de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten met zich 
meebrengen voor innovatie en de 
ontwikkeling van diensten van de 
informatiemaatschappij, zoals 
uitdrukkelijk wordt geëist in richtlijn 
2004/48/EG;

Or. en

Motivering

In Richtlijn 2004/48/EG inzake handhaving van IER wordt uitdrukkelijk geëist dat de 
gevolgen die de richtlijn met zich meebrengt voor innovatie grondig worden beoordeeld. De 
Europese Commissie heeft een dergelijke beoordeling tot dusverre echter niet verstrekt. 
Integendeel, zij is begonnen met de herziening van de huidige richtlijn zonder aan deze in de 
wet verankerde verplichting te voldoen.

Amendement 38
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter p ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p ter) beoordeling van de gevolgen die de 
consument ondervindt van het ontbreken 
van een digitale interne markt voor 
online-inhoud.

Or. en

Motivering

Het zou nuttig zijn als de waarnemingspost eveneens de gevolgen en de schade zou kunnen 
beoordelen die de consument ondervindt van het huidige gebrek aan een digitale interne 
markt voor online-inhoud.

Amendement 39
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau nodigt voor de in artikel 2, 
lid 2, onder a), genoemde bijeenkomsten 
vertegenwoordigers uit van 
overheidsdiensten, -organen en -
organisaties die zich bezighouden met de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en vertegenwoordigers 
van de particuliere sector.

1. Het Bureau nodigt voor de in artikel 2, 
lid 2, onder a), genoemde bijeenkomsten 
vertegenwoordigers uit van 
overheidsdiensten, -organen en -
organisaties die zich bezighouden met de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten, vertegenwoordigers van 
de particuliere sector alsook 
vertegenwoordigers van 
consumentenorganisaties en het midden-
en kleinbedrijf.

Or. de

Amendement 40
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau nodigt voor de in artikel 2, 
lid 2, onder a), genoemde bijeenkomsten 
vertegenwoordigers uit van 
overheidsdiensten, -organen en -
organisaties die zich bezighouden met de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en vertegenwoordigers 
van de particuliere sector.

1. Het Bureau nodigt voor de in artikel 2, 
lid 2, onder a), genoemde bijeenkomsten 
vertegenwoordigers uit van 
overheidsdiensten, -organen en -
organisaties die zich bezighouden met de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en vertegenwoordigers 
van de particuliere sector en 
maatschappelijke organisaties.

Or. fr

Amendement 41
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot de uit de particuliere sector 
uitgenodigde vertegenwoordigers die als 
het Waarnemingscentrum bijeenkomen, 
behoren een brede en representatieve 
selectie van Unie- en nationale organen ter 
vertegenwoordiging van de verschillende 
economische sectoren die het meest
betrokken zijn bij en de meeste 
deskundigheid bezitten op het gebied van 
de strijd tegen inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten.

Tot de uit de particuliere sector 
uitgenodigde vertegenwoordigers die als 
het Waarnemingscentrum bijeenkomen, 
behoren een brede en representatieve 
selectie van Unie- en nationale organen ter 
vertegenwoordiging van de verschillende 
economische sectoren die betrokken zijn 
bij inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, alsook 
vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties, met name 
consumentenverenigingen.

Or. fr

Amendement 42
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumentenorganisaties en kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn naar 
behoren vertegenwoordigd.

Schrappen

Or. de

Amendement 43
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consumentenorganisaties en kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn naar 
behoren vertegenwoordigd.

Consumentenorganisaties, 
maatschappelijke organisaties en kleine 
en middelgrote ondernemingen zijn 
gelijkelijk vertegenwoordigd, evenals 
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instanties voor gegevensbescherming.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 44
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het recht met betrekking tot 
de verwerking van persoonsgegevens 
moeten de vertegenwoordigers van de 
lidstaten en de particuliere sector die als 
Waarnemingscentrum bijeenkomen:

Onverminderd het recht met betrekking tot 
de verwerking van persoonsgegevens 
moeten de vertegenwoordigers van de 
lidstaten, de particuliere sector en de 
maatschappelijke organisaties die als 
Waarnemingscentrum bijeenkomen:

Or. fr

Amendement 45
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stuurt het 
evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement en de Raad en houdt een 

4. De Commissie stuurt het 
evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement, de Raad en het Economisch en 
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uitvoerige raadpleging onder
belanghebbenden over het 
evaluatieverslag.

Sociaal Comité en raadpleegt alle
belanghebbenden over het 
evaluatieverslag.

Or. lt

Amendement 46
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stuurt het 
evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement en de Raad en houdt een 
uitvoerige raadpleging onder
belanghebbenden over het 
evaluatieverslag.

4. De Commissie stuurt het 
evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement, de Raad en het Economisch en 
Sociaal Comité en raadpleegt alle
belanghebbenden over het 
evaluatieverslag.

Or. lt


