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Ändringsförslag 14
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Immateriell äganderätt är en vital 
tillgång för företagen som hjälper dem att 
se till att uppfinnare och upphovsmän får 
rimlig ersättning för sitt arbete och att 
deras investeringar i forskning och nya 
idéer skyddas.

(2) Immateriell äganderätt är en vital 
tillgång för företagen och för alla 
europeiska produktionssystem, däribland 
små och medelstora företag, som hjälper 
dem att se till att uppfinnare och 
upphovsmän får rimlig ersättning för sitt 
arbete och att deras investeringar i 
forskning och nya idéer skyddas.

Or. it

Ändringsförslag 15
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Immateriell äganderätt är en vital 
tillgång för företagen som hjälper dem att 
se till att uppfinnare och upphovsmän får 
rimlig ersättning för sitt arbete och att 
deras investeringar i forskning och nya 
idéer skyddas.

(2) Immateriell äganderätt är en vital 
tillgång för företagen som hjälper dem att 
se till att uppfinnare och upphovsmän får 
rimlig ersättning för sitt arbete och att 
deras investeringar i forskning och nya 
idéer skyddas. Immateriell äganderätt 
möjliggör också innovation och förbättrar 
konsumenternas tillgång till kunskap och 
information.

Or. en

Motivering

Immateriella äganderätter bör göra det möjligt för såväl upphovsmän att få rimlig ersättning 
för sina investeringar som allmänheten att få tillgång till information och kunskap. Unionen 
behöver ett balanserat system om den vill bli en kunskapsbaserad ekonomi. Ett överdrivet 
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skydd och oproportionerliga kontroller av efterlevnaden riskerar att rubba jämvikten till 
nackdel för konsumenter och medborgare. Unionen måste erkänna att de immateriella 
äganderätterna har två olika uppgifter. 

Ändringsförslag 16
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte bara 
mot EU:s ekonomi, utan dessutom mot 
EU-konsumenternas hälsa och säkerhet.
Därför bör effektiva, omedelbara och 
samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 
framgångsrikt bekämpa detta fenomen.

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte bara 
mot EU:s ekonomi, utan dessutom mot 
EU-konsumenternas hälsa och säkerhet.
Därför bör effektiva, omedelbara och 
samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 
framgångsrikt bekämpa detta fenomen. I 
detta sammanhang är det viktigt att 
understryka vikten av ett förbättrat 
samarbete och informationsutbyte mellan 
tullmyndigheterna i varje medlemsstat. 

Or. it

Ändringsförslag 17
Regina Bastos

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte bara 
mot EU:s ekonomi, utan dessutom mot 
EU-konsumenternas hälsa och säkerhet.
Därför bör effektiva, omedelbara och 
samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 

(4) Den ständiga ökningen av 
överträdelserna av de immateriella 
äganderätterna utgör ett reellt hot, inte bara 
mot EU:s ekonomi, utan dessutom mot 
EU-konsumenternas hälsa och säkerhet.
Därför bör effektiva, omedelbara och 
samordnade åtgärder på europeisk och 
global nivå genomföras för att 
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framgångsrikt bekämpa detta fenomen. framgångsrikt bekämpa detta fenomen, och 
mer måste göras inom känsliga sektorer 
för att främja hälsa och säkerhet, särskilt 
vad beträffar läkemedel och livsmedel.

Or. pt

Motivering

Förfalskade läkemedel och livsmedel skadar inte bara europeiska företag utan utgör även ett 
hot mot EU- konsumenternas liv och kan i vissa fall till och med vara dödliga. Det är därför 
viktigt att intensifiera de insatser som vidtas på dessa områden.

Ändringsförslag 18
Regina Bastos

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kommissionen bör tillsammans med 
byrån för harmonisering inom den inre 
marknaden och medlemsstaterna 
noggrant utvärdera konsekvenserna av 
överträdelser av den immateriella 
äganderätten för företag, särskilt små och 
medelstora företag, i syfte att fastställa 
hur man på bästa sätt kan tillmötesgå 
deras särskilda behov.

Or. pt

Motivering

Överträdelser av den immateriella äganderätten påverkar avsevärt innovationsinsatserna och 
leder till förlorade arbetstillfällen och allvarliga problem för företag, i synnerhet små och 
medelstora företag. Det är därför nödvändigt att ta fram bästa tänkbara lösningar för att 
tillmötesgå deras behov och åtgärda deras problem. 
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Ändringsförslag 19
Regina Bastos

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) För att underlätta och rationalisera 
tillgången till all nödvändig information 
om överträdelser av den immateriella 
äganderätten är det viktigt att 
medlemsstaterna deltar i systemet med en 
gemensam kontaktpunkt, vilket inrättades 
genom tjänstedirektivet.

Or. pt

Motivering

Systemet med en gemensam kontaktpunkt gör det möjligt att minska byråkratin och bättre 
utnyttja medlen och bidrar följaktligen till att minska kostnaderna för företagen.

Ändringsförslag 20
Regina Bastos

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I sin resolution av den 
22 september 2010 om att säkra 
säkerställandet av skydd för immateriella 
rättigheter på den inre marknaden 
uppmanade Europaparlamentet 
medlemsstaterna och kommissionen att 
utvidga samarbetet mellan byrån och de 
nationella kontoren för immateriell 
äganderätt till att också omfatta 
bekämpandet av överträdelser av 
immateriella äganderätter.

(10) I sin resolution av den 
22 september 2010 om att säkra 
säkerställandet av skydd för immateriella 
rättigheter på den inre marknaden 
uppmanade Europaparlamentet 
medlemsstaterna och kommissionen att 
utvidga samarbetet mellan byrån och de 
nationella kontoren för immateriell 
äganderätt till att också omfatta 
bekämpandet av överträdelser av 
immateriella äganderätter. Det föreslogs 
även att observationscentrumet i detalj 
bör analysera problemet med stöld av 
uppgifter på internet och lägga fram 
förslag om hur detta bör bekämpas.
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Or. pt

Motivering

Problemet med industrispionage på internet och stöld av uppgifter som omfattas av industriell 
äganderätt, särskilt teknisk dokumentation och källkod, växer för varje dag. 

Ändringsförslag 21
Regina Bastos

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att hjälpa EU-företagen att 
hävda sina immateriella rättigheter i 
tredjeländer och förbättra 
myndigheternas insatser när det gäller att 
bekämpa import av förfalskade varor till 
den inre marknaden är det viktigt att det 
inrättas ett nära samarbete mellan BHIM 
och Europeiska utrikestjänsten.

Or. pt

Motivering

För att hantera frågan om immateriella äganderätter på den inre marknaden på ett korrekt 
sätt är det viktigt att inte bara beakta EU:s territorium utan även situationen vid EU:s 
gränser och i tredjeländer. Europeiska utrikestjänsten bör därför spela en framträdande roll 
på detta område. 

Ändringsförslag 22
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Mot bakgrund av de många uppgifter 
som tilldelats observationscentrumet bör 
det finnas en lösning för att säkra en 
adekvat och hållbar infrastruktur så att 

(11) Mot bakgrund av de många uppgifter 
som tilldelats observationscentrumet bör 
det finnas en lösning för att säkra en 
adekvat och hållbar infrastruktur så att 
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observationscentrumet kan fullfölja sina 
uppgifter.

observationscentrumet kan fullfölja sina 
uppgifter och bli en kontaktpunkt för 
unionen och en referens i internationella 
sammanhang när det gäller bästa praxis.

Or. lt

Ändringsförslag 23
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter och den privata 
sektorn sammanförs och som står för 
insamling, analys och spridning av 
relevanta objektiva, jämförbara och 
pålitliga uppgifter om värdet av 
immateriella äganderätter och överträdelser 
av de rättigheterna, utvecklingen av bästa 
praxis och strategier för att skydda den 
immateriella äganderätten och för att öka 
allmänhetens kunskap om konsekvenserna 
av överträdelser av immateriella 
äganderätter. Byrån bör dessutom fullgöra 
ytterligare uppgifter, till exempel höja 
förståelsen av värdet av immateriella 
äganderätter, öka kunskaperna hos de 
personer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter genom lämpliga 
utbildningsåtgärder, öka kunskaperna om 
olika tekniker för att förebygga 
varumärkesförfalskning och förbättra 
samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer.

(17) Byrån bör erbjuda ett forum där 
offentliga myndigheter, den privata sektorn 
och det civila samhället sammanförs och 
som står för insamling, analys och 
spridning av relevanta objektiva, 
jämförbara och pålitliga uppgifter om 
värdet av immateriella äganderätter och 
överträdelser av de rättigheterna, 
utvecklingen av bästa praxis och strategier 
för att skydda den immateriella 
äganderätten och för att öka allmänhetens 
kunskap om konsekvenserna av 
överträdelser av immateriella äganderätter. 
Byrån bör dessutom fullgöra ytterligare 
uppgifter, till exempel höja förståelsen av 
värdet av immateriella äganderätter, öka 
kunskaperna hos de personer som arbetar 
med skyddet av immateriella äganderätter 
genom lämpliga utbildningsåtgärder, öka 
kunskaperna om olika tekniker för att 
förebygga varumärkesförfalskning och 
förbättra samarbetet med tredjeländer och 
internationella organisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Bernadette Vergnaud
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Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska det, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska 
sektorer som i första hand berörs och har 
mest erfarenhet av kampen mot 
överträdelser av immateriella 
äganderätter, framför allt företrädare för 
rättsinnehavare och leverantörer av 
Internettjänster. Konsumenter och små och 
medelstora företag bör också vara väl 
företrädda.

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska den, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av företrädare för 
rättsinnehavare, leverantörer av 
internettjänster och 
konsumentorganisationer. Små och 
medelstora företag bör också vara väl 
företrädda.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska det, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska 
sektorer som i första hand berörs och har 
mest erfarenhet av kampen mot 
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare 
och leverantörer av Internettjänster.
Konsumenter och små och medelstora 
företag bör också vara väl företrädda.

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska den, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska och 
kulturella sektorer som i första hand berörs 
och har mest erfarenhet av kampen mot 
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare, 
leverantörer av internettjänster, samt aktivt 
involvera företrädare för olika 
organisationer i det civila samhället, 
däribland arbetsgivarorganisationer, 
fackföreningar, 
upphovsrättsorganisationer och
konsumentorganisationer. Det är också 
lämpligt att garantera att små och 
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medelstora företag ges praktiskt stöd och 
information om sina rättigheter.

Or. lt

Ändringsförslag 26
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska det, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska
sektorer som i första hand berörs och har 
mest erfarenhet av kampen mot 
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare 
och leverantörer av Internettjänster.
Konsumenter och små och medelstora 
företag bör också vara väl företrädda.

(18) När byrån sammankallar 
observationscentrumet i samband med dess 
aktiviteter ska den, vad gäller företrädare 
för den privata sektorn, anlita ett 
representativt urval av de ekonomiska 
sektorer som i första hand berörs och har 
mest erfarenhet av kampen mot 
överträdelser av immateriella äganderätter, 
framför allt företrädare för rättsinnehavare 
och leverantörer av internettjänster.
Konsumenter, det civila samhället och små 
och medelstora företag liksom 
dataskyddsmyndigheter bör också vara
jämnt företrädda.

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.

Ändringsförslag 27
Regina Bastos
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att öka allmänhetens medvetenhet om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten.

d) Att öka allmänhetens medvetenhet om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten genom att 
genomföra och intensifiera befintliga 
informationskampanjer om de risker som 
förfalskade varor innebär för 
konsumenternas hälsa och säkerhet 
liksom om varumärkesförfalskningens 
och pirattillverkningens negativa 
konsekvenser för ekonomin och 
samhället.

Or. pt

Motivering

Med tanke på varumärkesförfalskningens och pirattillverkningens negativa effekter för 
samhället och ländernas ekonomier är det viktigt att kampanjerna informerar människor om 
upphovsrättens värde och varumärkesförfalskningens och pirattillverkningens negativa 
konsekvenser för sysselsättningen och tillväxten, framför allt bland unga europeiska 
konsumenter, och därmed om vikten av att respektera den immateriella äganderätten.

Ändringsförslag 28
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Att tillhandahålla metoder för att 
informera allmänheten om immateriella 
äganderätter så att det inte bara 
genomförs kontroller utan även 
informationskampanjer, till exempel i 
form av videospel riktade till allmänheten, 
som gör att man snabbt och direkt kan nå 
ut till en stor grupp människor och i 
synnerhet unga.
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Or. nl

Ändringsförslag 29
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive olika system för 
uppföljning och spårning.

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive olika system för 
uppföljning och spårning, med beaktande 
av grundläggande fri- och rättigheter, i 
överensstämmelse med artikel 1.3a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 
om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)1 

och artikel 1.3 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/22/EG av den 
7 mars 2002 om samhällsomfattande 
tjänster och användares rättigheter 
avseende elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster)2.
____________________

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

Or. fr

Ändringsförslag 30
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive olika system för 
uppföljning och spårning.

f) Att stärka kunskaperna om tekniska 
verktyg för att förhindra och bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, inklusive olika system för 
uppföljning och spårning, i 
överensstämmelse med unionens 
regelverk om e-handel och uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 31
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Att främja det internationella samarbetet 
med byråerna för immateriell äganderätt i 
tredje land för att bygga strategier och 
utveckla tekniker för skyddet av den 
immateriella äganderätten samt kunskaper 
och verktyg.

h) Att främja det internationella samarbetet 
med byråerna för immateriell äganderätt i 
tredjeland och behöriga internationella 
organisationer för att bygga strategier och 
utveckla tekniker för skyddet av den 
immateriella äganderätten samt kunskaper 
och verktyg.

Or. en

Motivering

Det finns flera internationella organisationer vars verksamheter är särskilt inriktade på 
immateriella äganderätter, t.ex. Wipo, eller som åtminstone sysslar med överträdelser av den 
immateriella äganderätten, såsom OECD och WTO. Eftersom också dessa organisationer 
bedriver forskning om orsakerna bakom och omfattningen av överträdelser av den 
immateriella äganderätten samt hur man kan komma till rätta med problemet bör även de 
inbegripas i samarbetsinitiativ.
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Ändringsförslag 32
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Samla in, analysera och sprida relevanta 
objektiva, jämförbara och pålitliga data om 
det ekonomiska värdet av immateriella 
äganderätter och deras bidrag till 
ekonomisk tillväxt, välfärd, förnyelse, 
kreativitet, kulturell mångfald, skapandet 
av arbetstillfällen av god kvalitet och 
utvecklingen av produkter och tjänster av 
god kvalitet inom EU.

d) Samla in, analysera och sprida relevanta 
objektiva, jämförbara och pålitliga data om 
det ekonomiska värdet av immateriella 
äganderätter och deras bidrag till 
ekonomisk tillväxt, välfärd, förnyelse, 
kreativitet, kulturell mångfald, skapandet 
av arbetstillfällen av god kvalitet och 
utvecklingen av produkter och tjänster av 
god kvalitet inom EU liksom skyddet av 
konsumenter.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Regina Bastos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Lägga fram en utvärdering av de 
åtgärder som avses i direktiv 2004/48/EG 
om säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter på den inre 
marknaden, vad avser skyddet av 
äganderätterna och inverkan på 
konsumenternas rättigheter.

Or. pt

Motivering

För att garantera en tydlig ram för genomförandet av lagstiftningsåtgärder är det viktigt att 
utvärdera genomförandet.
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Ändringsförslag 34
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Utarbeta rapporter och publikationer för
att öka EU-medborgarnas kunskap om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten och organisera 
konferenser, on- och offlinekampanjer, 
evenemang och möten på EU-nivå och på 
internationell nivå.

g) Utarbeta rapporter och publikationer för 
att öka EU-medborgarnas kunskap om 
konsekvenserna av överträdelser av den 
immateriella äganderätten och organisera 
konferenser samt samordna on- och 
offlinekampanjer, evenemang och möten 
på EU-nivå och på internationell nivå, med 
hänsyn tagen till de begränsade 
ekonomiska och mänskliga resurserna.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Organisera särskilda möten med experter 
för att stödja observationscentrumets arbete 
enligt denna förordning.

i) Organisera särskilda möten med experter 
och företrädare för alla berörda parter för 
att stödja observationscentrumets arbete 
enligt denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Utforska, utvärdera och främja tekniska utgår
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verktyg för fackkunniga och tekniker för 
jämförelse, inklusive system för 
uppföljning och spårning som kan bidra 
till att skilja äkta produkter från 
förfalskade.

Or. de

Ändringsförslag 37
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) Utvärdera effektiviteten av 
genomförandeåtgärder på 
immateriellrättsområdet och utvecklingen 
av informationssamhällets tjänster, vilket 
uttryckligen krävs genom 
direktiv 2004/48/EG.

Or. en

Motivering

Direktivet om åtgärder och förfaranden för skydd av immaterialrätter (direktiv 2004/48/EG) 
kräver uttryckligen en omfattande utvärdering av direktivets inverkan på innovation. 
Kommissionen har dock ännu inte tillhandahållit någon sådan utvärdering, i stället har man 
inlett en översyn av det nuvarande direktivet utan att uppfylla detta lagstadgade krav.

Ändringsförslag 38
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led pb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pb) Utvärdera konsekvenserna för 
konsumenterna av avsaknaden av en 
digital inre markand för onlineinnehåll.
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Or. en

Motivering

Det vore lämpligt om observationscentrumet även kunde utvärdera vilken inverkan 
avsaknaden av en inre digital marknad för onlineinnehåll har på konsumenterna och hur 
detta skadar dem.

Ändringsförslag 39
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska till de möten som anges i 
punkt a i artikel 2.2 kalla företrädare för 
offentliga förvaltningar, organ och 
organisationer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter samt företrädare
från den privata sektorn.

1. Byrån ska till de möten som anges i 
punkt a i artikel 2.2 kalla företrädare för 
offentliga förvaltningar, organ och 
organisationer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter samt företrädare 
från den privata sektorn, liksom 
företrädare för konsumentorganisationer 
och små och medelstora företag.

Or. de

Ändringsförslag 40
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska till de möten som anges i 
punkt a i artikel 2.2 kalla företrädare för 
offentliga förvaltningar, organ och 
organisationer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter samt företrädare 
från den privata sektorn.

1. Byrån ska till de möten som anges i 
punkt a i artikel 2.2 kalla företrädare för 
offentliga förvaltningar, organ och 
organisationer som arbetar med skyddet av 
immateriella äganderätter samt företrädare 
från den privata sektorn och det civila 
samhället.

Or. fr
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Ändringsförslag 41
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De företrädare som träffas i 
observationscentrumet och som bjudits in 
från den privata sektorn ska utgöra ett brett 
och representativt urval av EU:s och 
medlemsstaternas organ och företräda de 
olika ekonomiska sektorer som i första 
hand berörs av och som har mest 
erfarenhet av att bekämpa överträdelser av 
den immateriella äganderätten.

2. De företrädare som träffas i 
observationscentrumet och som bjudits in 
från den privata sektorn ska utgöra ett brett 
och representativt urval av EU:s och 
medlemsstaternas organ och företräda de 
olika ekonomiska sektorer som berörs av 
överträdelser av den immateriella 
äganderätten liksom företrädare för det 
civila samhället, framför allt 
konsumentorganisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentorganisationer och små och 
medelstora företag ska vara väl 
företrädda.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 43
Zuzana Roithová

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumentorganisationer och små och 
medelstora företag ska vara väl företrädda.

Konsumentorganisationer, det civila 
samhället och små och medelstora företag 
liksom datamyndigheter ska vara jämt
företrädda.

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.

Ändringsförslag 44
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att påverka tillämpningen av 
lagstiftning om behandlingen av 
personuppgifter ska de företrädare från 
medlemsstaterna och den privata sektorn 
som sammanträder i observationscentrumet

Utan att påverka tillämpningen av 
lagstiftning om behandlingen av 
personuppgifter ska de företrädare från 
medlemsstaterna, den privata sektorn och 
det civila samhället som sammanträder i 
observationscentrumet

Or. fr

Ändringsförslag 45
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vidarebefordra 
utvärderingsrapporten till 
Europaparlamentet och rådet och 
genomföra ett brett samråd med berörda 
parter om utvärderingsrapporten.

4. Kommissionen ska vidarebefordra 
utvärderingsrapporten till 
Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och genomföra ett brett samråd 
med berörda parter om 
utvärderingsrapporten.

Or. lt

Ändringsförslag 46
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vidarebefordra 
utvärderingsrapporten till 
Europaparlamentet och rådet och 
genomföra ett brett samråd med berörda 
parter om utvärderingsrapporten.

4. Kommissionen ska vidarebefordra 
utvärderingsrapporten till 
Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och genomföra ett brett samråd 
med berörda parter om 
utvärderingsrapporten.

Or. lt


