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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА* 

към предложението на Комисията 

--------------------------------------------------------- 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и 
модели) на ▌ задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата върху 
интелектуалната собственост, включително обединяването на представители на 

публичния и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата 

върху интелектуалната собственост 

 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 114 и член 118, първа алинея от него, 

                                                 
*  Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват 

със символа ▌. 
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като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура2, 

като имат предвид, че: 

                                                 
1 ОВ C 376, 22.12.2011 г., стр. 62. 
2 Позиция на Европейския парламент от ...(все още непубликувана в Официален вестник) и 

решение на Съвета от ... 
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(1) Икономическото благосъстояние на Съюза се основава на постоянно творчество 
и иновации. Следователно мерките за тяхната ефективна защита са наложителни 
за гарантиране благосъстоянието на Съюза в бъдеще. 

(2) Правата върху интелектуалната собственост представляват особено важни 
стопански активи, които спомагат да се гарантира на творците и новаторите 
справедливо възнаграждение за техния труд и защита на техните инвестиции в 
научни изследвания и нови идеи. 

(3) Прилагането на добре обмислен, хармонизиран и прогресивен подход към 
правата върху интелектуалната собственост е от първостепенно значение за 
успешното постигане на амбициозните цели, заложени в стратегията „Европа 
2020“, включително Програмата в областта на цифровите технологии за 
Европа. 

(4) Постоянното нарастване на броя на нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост представлява реална заплаха не само за 
икономиката на Съюза, но в много случаи и за здравето и безопасността на 
потребителите в Съюза. Поради това за успешната борба с това явление са 
необходими ефективни, незабавни и съгласувани действия на национално, 
европейско и световно равнище. 
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(5) В контекста на общата стратегия за правата върху интелектуалната собственост, 
предвидена в Резолюцията на Съвета от 25 септември 2008 г. относно глобален 
европейски план за борба с фалшифицирането и пиратството1, Съветът призова 
Комисията да създаде Европейска обсерватория за фалшифицирането и 
пиратството ▌. Поради това Комисията създаде мрежа от експерти от публичния 
и от частния сектор и описа задачите на тази мрежа в своето съобщение, 
озаглавено „Усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална 
собственост в рамките на вътрешния пазар“. Настоящият регламент променя 

наименованието на Европейската обсерватория за фалшифицирането и 

пиратството на Европейска обсерватория за нарушенията на правата 

върху интелектуалната собственост („Обсерваторията“). 

(6) В това съобщение се посочва, че Обсерваторията следва да служи като център за 
събиране, наблюдение и отчитане на информацията и данните за всички 
нарушения на права върху интелектуалната собственост. Тя следва да бъде 
използвана като платформа за сътрудничество между представители на 
националните органи и заинтересованите страни с цел обмен на идеи и на 
експертен опит за най-добри практики, ▌ както и изготвяне на препоръки до 
политическите деятели за съвместни стратегии за правоприлагане. В 
съобщението се уточнява, че службите на Комисията ще осигурят помещения за 
Обсерваторията и нейното управление. 

                                                 
1 OВ C 128, 4.10.2008 г., стр. 1. 
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(7) В своята Резолюция от 1 март 2010 г. за усъвършенстване на упражняването на 
правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар1 Съветът 
прикани Комисията, държавите-членки и съответния отрасъл да предоставят на 
Обсерваторията наличните надеждни и съпоставими данни относно 
фалшифицирането и пиратството и съвместно да разработят и приемат планове 
за събирането на допълнителна информация в контекста на Обсерваторията. 
Съветът също така прикани Обсерваторията да публикува ежегодно обстоен 
годишен доклад за обхвата, мащаба и основните характеристики на 
фалшифицирането и пиратството, както и за тяхното въздействие върху 
вътрешния пазар. Посоченият годишен доклад следва да бъде подготвян, като се 
използва съответната информация, предоставена от органите на държавите-
членки, Комисията и частния сектор при спазване на законодателството за 
защита на данните. Съветът също така призна важността на създаването, 

като необходимо средство за насърчаване на икономическия растеж, 

заетостта и културното разнообразие, на нови конкурентоспособни бизнес 

модели, които да разширят законното предлагане на културно и творческо 

съдържание, като едновременно с това предотвратяват нарушенията на 

правата върху интелектуалната собственост и се борят с тях. 

(8) В своите заключения от 25 май 2010 г. относно бъдещото преразглеждане на 
системата на търговските марки в Европейския съюз2 Съветът прикани 
Комисията да установи правно основание за участието на Службата за 
хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) („Службата“) в 
дейности във връзка с правоприлагането, включително в борбата срещу 
фалшифицирането, по-специално чрез насърчаване на нейното сътрудничество с 
националните служби за търговски марки и с Обсерваторията. В това отношение, 
в Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост3 
наред с другото са предвидени мерки за насърчаване на сътрудничеството, 
включително обмена на информация, между държавите-членки и между 
държавите-членки и Комисията. 

                                                 
1 ОВ С 56, 6.3.2010 г., стр. 1. 
2 ОВ C 140, 29.5.2010 г., стр. 22. 
3 OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45. Поправена в ОВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 16. 
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(8а) В своята препоръка от 26 март 2009 г. относно укрепване на сигурността и 

основните свободи в интернет
1
 Европейският парламент препоръча на 

Съвета да запази пълния и безопасен достъп до интернет, като 

същевременно насърчава сътрудничеството между частния и публичния 

сектор при укрепването на сътрудничеството в областта на 

правоприлагането. 

(9) В своята резолюция от 22 септември 2010 г. за упражняването на права на 
интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар2 Европейският 
парламент призова държавите-членки и Комисията да разширят 
сътрудничеството между Службата и националните служби за интелектуална 
собственост, така че да включат и борбата срещу нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост. 

(9а) В своята резолюция от 12 май 2011 г. относно „Отключване на потенциала 

на културните и творческите индустрии“
3
 Европейският парламент 

настоятелно призова Комисията да вземе предвид конкретните проблеми, с 

които се сблъскват малките и средните предприятия при упражняването 

на техните права върху интелектуалната собственост, както и да 

насърчава най-добрите практики и ефективните методи за съблюдаването 

на тези права. 

                                                 
1 OВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 206. 
2 ОВ С ... (все още непубликувана в Официалния вестник). 
3
 ОВ С ... (все още непубликувана в Официалния вестник). 
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(9б) В своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно всеобхватен подход за защита 

на личните данни в Европейския съюз
1
 Европейският парламент призова 

Комисията да гарантира пълната хармонизация и правна сигурност, като 

осигури еднакво и високо равнище на защита на физическите лица при 

всякакви обстоятелства. 

(10) Предвид на редицата задачи, възложени на Обсерваторията, е нужно решение, 
което да гарантира подходяща и устойчива инфраструктура за изпълнение на 
нейните задачи. 

(11) В Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката 
на Общността2 се предвижда административно сътрудничество между Службата 
и съдилищата или органите на държавите-членки и обмен на публикации между 
Службата и централните служби за индустриална собственост на държавите-
членки. На това основание Службата установи сътрудничество с национални 
служби, участващи активно в закрилата на правата върху интелектуалната 
собственост. Вследствие на това Службата вече притежава в значителна степен 
опита и техническите познания, необходими за осигуряването на подходяща и 
устойчива инфраструктура в областта на задачите на Обсерваторията. 

                                                 
1
 ОВ С ... (все още непубликувана в Официалния вестник). 

2 ОВ L 78, 24.3.2009 г., стр. 1. 
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(12) Следователно Службата е добре подготвена да поеме въпросните задачи. 

(13) Тези задачи следва да са отнасят до всички права върху интелектуалната 
собственост, попадащи в приложното поле на Директива 2004/48/ЕО, тъй като в 
много случаи актовете на нарушение засягат група права върху интелектуалната 
собственост. Освен това са необходими данни и обмен на най-добри практики за 
цялата посочена по-горе гама от права върху интелектуалната собственост, за да 
се получи пълна представа за положението и да бъде възможно разработването 
на цялостни стратегии с цел намаляване на нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост. ▌ 

(14) Задачите, които следва да изпълнява Службата, могат да бъдат обвързани с 
мерките за правоприлагане и докладване, предвидени в Директива 2004/48/ЕО. 
Така например Службата следва да предоставя услуги на национални органи или 
оператори във връзка по-специално с еднообразното изпълнение на въпросната 
директива, които биха могли да улеснят нейното прилагане. Поради това 
задачите на Службата следва да бъдат разглеждани като тясно свързани с 
предмета на актовете за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите-членки. 

(15) Съставената от Службата Обсерватория следва да се превърне в център за 
високи постижения в областта на информацията и данните във връзка с 
нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, като се възползва 
от експертните познания, опита и ресурсите на Службата. 
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(16) Службата следва да предложи средище за сътрудничество между публичните 
органи и частния сектор, като осигурява събирането, анализа и 
разпространението на съответни обективни, съпоставими и надеждни данни 
относно стойността на правата върху интелектуалната собственост и 
нарушенията на тези права, да набелязва и насърчава най-добри практики и 
стратегии за гарантиране на спазването на правата върху интелектуалната 
собственост и повишаване на обществената осведоменост относно последиците 
от нарушаването на правата върху интелетуалната собственост. Освен това 
Службата следва да изпълнява допълнителни задачи, като например във връзка с 
подобряването на разбирането за стойността на правата върху интелектуалната 
собственост, насърчавантео на обмена на информация относно нови 

конкурентоспособни бизнес модели, които разширяват законното 

предлагане на културно и творческо съдържание, повишаване чрез подходящи 
мерки за обучение на експертните познания на лицата, участващи в 
гарантирането на спазването на тези права, повишаване на знанията относно 
техниките за предотвратяване на фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави и международни организации. Комисията 
следва да е свързана с дейностите, предприемани от Службата по силата 

на настоящия регламент. 

(16а) По този начин Службата следва да улеснява и подпомага дейностите на 

националните органи, частния сектор и институциите на Съюза, свързани 

с гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната 

собственост, и по-конкретно тяхната дейност за борба срещу 

нарушенията на посочените права. Упражняването от страна на 

Службата на нейните правомощия съгласно настоящия регламент не 

следва да води до възпрепятстване на държавите-членки при 

упражняването на тяхната компетентност. Предвидените в настоящия 

регламент задачи и дейности на Службата не включват участие в отделни 

операции или разследвания, извършвани от компетентните органи. 
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(16б) За да изпълни посочените задачи по най-ефективния начин, Службата 

следва да се консултира и да си сътрудничи с други органи на национално, 

европейско и, когато е целесъобразно, на международно равнище, да постига 

взаимодействие с извършваните от тези органи дейности и да избягва 

дублирането на мерки. 

(17) Службата следва да изпълнява задачите и дейностите, свързани с 

гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост, 
като използва своите собствени бюджетни средства. 

(18) По отношение на представителите на частния сектор при съставянето на 
Обсерваторията в контекста на нейните дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на икономическите сектори, включително 

творческите отрасли, които са засегнати в най-голяма степен от нарушения на 
права върху интелектуалната собственост или имат най-голям опит в борбата 
срещу тези нарушения, и по-специално представители на носителите на права, 
включително авторите и други творци, както и на ▌ интернет 
посредниците. Следва да се гарантира и че малките и средните предприятия са 
представени в достатъчна степен. 
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(18а) Задълженията за информиране, наложени с настоящия регламент на 

държавите- членки и частния сектор, не следва да създават ненужни 

административни тежести и следва да бъдат насочени към избягване на 

дублирането по отношение на данните, вече предоставени на 

институциите на Съюза от държавите- членки и представителите на 

частния сектор съгласно съществуващите изисквания за докладване на 

Съюза. 

(19) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно възлагане на определени 
задачи на Службата, свързани със засилване на борбата срещу нарушенията на 
правата върху интелектуалната собственост, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите-членки, и следователно поради неговите 
последици могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът 
може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на тази цел, 

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
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Член 1 
Предмет и приложно поле 

С настоящия регламент на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, 
дизайни и модели) („Службата“) се възлагат ▌ задачи, имащи за цел улесняването и 
подпомагането на дейности на националните органи, частния сектор и 

институциите на Съюза за борба срещу нарушенията на правата върху 

интелектуалната собственост, попадащи в приложното поле на Директива 

2004/48/ЕО. За изпълнението на тези задачи Службата организира, осигурява 

административното обслужване и подпомага срещи на експерти, органи и 
заинтересовани страни, обединени под наименованието „Европейска обсерватория за 
нарушенията на правата върху интелектуалната собственост“ („Обсерваторията“). 

Предвидените в настоящия регламент задачи и дейности на Службата не 

включват участие в отделни операции или разследвания, извършвани от 

компетентните органи. 
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Член 2 
Задачи и дейности 

1. На Службата се възлагат следните задачи: 

а) ▌ 

аа) да се подобрява разбирането на стойността на интелектуалната 

собственост; 

б) да се подобрява разбирането за обхвата и въздействието на нарушенията на 
правата върху интелектуалната собственост; 

в) да се задълбочават знанията за най-добрите практики на публичния и частния 
сектор за защита на правата върху интелектуалната собственост; 

г) да се подпомага повишаването на осведомеността на гражданите за 
въздействието на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост; 

д) да се повишават експертните познания на лицата, участващи в грантирането на 
спазването на правата върху интелектуалната собственост; 

е) да се задълбочават знанията относно техническите средства, необходими за 
предотвратяването на нарушенията на правата върху интелектуалната 

собственост и справянето с тях, включително чрез системи за засичане и 
проследяване, които спомагат за различаването на оригиналните от 

фалшифицирани продукти; 
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ж) да се предоставят механизми, които спомагат за подобряването на обмена 
по интернет на информация във връзка с гарантирането на спазването на 
правата върху интелектуалната собственост между органите на държавите-членки, 
извършващи дейност в тази област, и да се насърчава сътрудничеството ▌ 
между тези органи; 

з) да се работи, чрез консултации с държавите-членки, за насърчаване на 
международното сътрудничество със служби за защита на правата върху 
интелектуалната собственост в трети държави с цел разработване на стратегии и 
техники за гарантиране на спазването на правата върху интелектуалната 
собственост, както и на съответните умения и инструменти. 

2. За изпълнение на задачите, посочени в параграф 1, Службата осъществява 
следните дейности съгласно работната програма, приета съгласно член 7, и в 
съответствие с правото на Съюза: 

▌ 

б) установява прозрачна методика за събирането, анализа и докладването на 
независими, обективни, съпоставими и надеждни данни във връзка с нарушенията 
на правата върху интелектуалната собственост; 

в) събира, анализира и разпространява съответните обективни, съпоставими и 
надеждни данни относно нарушенията на правата върху интелектуалната 
собственост; 

г) събира, анализира и разпространява съответните обективни, съпоставими и 
надеждни данни относно икономическата стойност на интелектуалната 
собственост и нейния принос за икономическия растеж, благосъстояние, 
иновации, творчество, културно разнообразие, създаване на работни места за 
висококвалифицирани специалисти и разработване на висококачествени продукти 
и услуги в рамките на Съюза; 
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д) предоставя редовни оценки и конкретни доклади по икономически сектори, 
географски области и вид нарушавани права върху интелектуалната собственост, 
в които наред с другото се оценяват последиците от нарушенията на правата 
върху интелектуалната собственост за обществото и икономиката, включително 
се оценяват последиците за малките и средните предприятия, както и за 
здравеопазването, околната среда, безопасността и сигурността ▌; 

е) събира, анализира и разпространява информация относно най-добрите практики 
сред представителите, заседаващи в Обсерваторията, и ако е целесъобразно, 
отправя препоръки относно стратегии, основани на такива практики; 

ж) изготвя доклади и публикации за повишаване на осведомеността сред гражданите 
на Съюза относно въздействието на нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост и за тази цел организира конференции, онлайн и 
офлайн кампании, мероприятия и заседания на европейско и международно 
равнище и подпомага национални и общоевропейски действия, включително 

онлайн и офлайн кампании, основно чрез предоставянето на данни и 

информация; 

жа) наблюдава разработването на нови конкурентоспособни бизнес модели, които 

разширяват законното предлагане на културно и творческо съдържание, 

насърчават обмена на информация и повишават осведомеността на 

потребителите в това отношение; 
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з) разработва и организира онлайн и други форми на обучение за националните 
служители, участващи в защитата на правата върху интелектуалната собственост; 

и) организира ad hoc срещи на експерти, включително срещи на експерти от 

академичните среди и срещи на съответните представители на 

гражданското общество, за подпомагане на нейната работа по настоящия 
регламент; 

й) набелязва и популяризира технически средства за специалисти и техники за 
сравнение, включително системи за засичане и проследяване, които спомагат за 
различаване на оригиналните от фалшифицирани продукти; 

к) работи съвместно с национални органи и Комисията за разработването на онлайн 
мрежа за улесняване на обмена на информация, свързана с нарушенията на 
правата върху интелектуалната собственост, между публичните администрации, 
органи и организации в държавите-членки, занимаващи се със закрилата и 
гарантирането на спазването на тези права; 

л) работи в сътрудничество с централните служби за индустриална собственост на 
държавите-членки, включително Службата за интелектуална собственост на 
Бенелюкс и органите на други държави-членки, извършващи дейност в 

областта на правата върху интелектуалната собственост, и осигурява 
взаимодействие между тях с цел разработване и популяризиране на техники, 
умения и инструменти, свързани с гарантирането на спазването на правата 
върху интелектуалната собственост, включително програми за обучение и 
осведомителни кампании; 
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м) разработва, като се конкултира с държавите-членки, програми за предоставяне 
на техническа помощ за трети държави, а също така разработва и изпълнява 
конкретни програми за обучение и мероприятия за длъжностни лица от трети 
държави, участващи в закрилата на правата върху интелектуалната собственост; 

н) по искане на Комисията ѝ отправя препоръки по въпроси, попадащи в приложното 
поле на настоящия регламент ▌; 

▌ 

п) извършва сходни дейности, необходими на Службата за изпълнение на задачите, 
предвидени в параграф 1. 

2a. При изпълнение на задачите и дейностите, посочени в параграфи 1 и 2, 

Службата спазва действащите разпоредби на правото на Съюза относно 

защитата на данните. 

 

Член 3 
Финансиране 

Службата гарантира по всяко време, че за извършването на възложените ѝ с настоящия 
регламент дейности се използват нейни собствени бюджетни средства. 
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Член 4 
Заседания на Обсерваторията 

1. За целите на изпълнението на дейностите, посочени в член 2, параграф 2, ▌, 
Службата кани на заседанията на Обсерваторията най-малко веднъж годишно 
представители на публични администрации, органи и организации в държавите- 

членки, занимаващи се със закрилата на права върху интелектуалната собственост, както 
и представители на частния сектор с цел участието им в работата на Службата 

съгласно настоящия регламент. 

2. Представителите на частния сектор, поканени на заседанията на Обсерваторията, 
включват широка, представителна и балансирана гама от органи на Съюза и на 
държавите-членки от различните икономическите сектори, включително творческите 
отрасли, които са най-силно засегнати от нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост или с най-голям опит в борбата с тях. 

Организациите на потребителите, ▌ малките и средните предприятия, авторите и 
другите творци трябва да бъдат представени в достатъчна степен. 

3. Службата кани всяка държава- членка да изпрати на заседанията на 

Обсерваторията най-малко по един ▌ представител на публичната си 

администрация. В тази връзка държавите-членки осигуряват приемственост в 

работата на Обсерваторията. 

▌ 

5. Заседанията, посочени в параграф 1, могат да се допълват от работни групи в 
рамките на Обсерваторията, съставени от представители на държавите-членки и 
представители на частния сектор. 
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5а. Когато е целесъобразно, освен посочените в параграф 1 заседания Службата 

организира заседания, на които присъстват: 

а) представители на публични администрации, органи и организации в 

държавите-членки или 

б) представители на частния сектор. 

5б. Членове на Европейския парламент или други негови представители и 

представители на Комисията се канят на всички заседания, обхванати от 

настоящия член, като участници или като наблюдатели, в зависимост от случая. 

5в. Имената на присъстващите представители, дневният ред и протоколите 

от заседанията, посочени в настоящия член, се публикуват на електронната 

страница на Службата. 

 

Член 5 
Задължения за информиране 

1. Когато е целесъобразно, в съответствие с националното законодателство, 

включително законодателството, уреждащо обработването на лични данни, по искане 
на Службата или по собствена инициатива държавите-членки ▌: 

а) информират Службата за своите общи политики и стратегии относно 
гарантирането на спазването на правата върху интелектуалната собственост и 
за всички промени в тях; 

б) предоставят наличните статистически данни относно нарушения на правата 
върху интелектуалната собственост; 

в) информират Службата за важни елементи от съдебната практика. 
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2. Без да се засяга законодателството, уреждащо обработването на лични 

данни и защитата на поверителна информация, представителите на частния 

сектор, заседаващи в рамките на Обсерваторията, при възможност и по искане на 

Службата: 

а) информират Службата за политиките и стратегиите в тяхната област на 

дейност относно гарантирането на спазването на правата върху 

интелектуалната собственост и за всички промени в тях; 

б) предоставят статистически данни относно нарушения на правата върху 

интелектуалната собственост в тяхната област на дейност. 

 

Член 6 
Службата 

1а. Дял XII от Регламент (ЕО) № 207/2009 се прилага по отношение на 

изпълнението на задачите и дейностите, предвидени съгласно настоящия 

регламент. 

2. Председателят на Службата приема вътрешните административни указания и 
публикува съобщенията, необходими за изпълнението на всички задачи, възложени с 
настоящия регламент на Службата, като упражнява правомощията, които са му 
предоставени с член 124 от Регламент (ЕО) № 207/2009. 
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Член 7 
Съдържание на работната програма и доклада за дейността 

-1. Службата изготвя годишна работна програма, в която по подходящ начин се 

определя приоритета на дейностите по настоящия регламент, както и за 

заседанията на Обсерваторията, в съответствие с политиките и приоритетите 

на Съюза в областта на закрилата на правата върху интелектуалната 

собственост и в сътрудничество с посочените в член 4, параграф 5а, буква а) 

представители. 

-1а. Посочената в параграф -1 работна програма се предоставя за сведение на 

административния съвет на Службата. 

1. Докладът за дейността, предвиден в член 124, параграф 2, буква г) от 
Регламент (ЕО) № 207/2009, съдържа най-малко следната информация относно задачите 
и дейностите на Службата по настоящия регламент: 

а) преглед на основните дейности, осъществени през предходната календарна 
година; 

б) постигнати през предходната календарна година резултати, когато е уместно - 
придружени от отчети, в които се анализира положението в различните 
промишлени и продуктови сектори; 

в) обща оценка на изпълнението на задачите на Службата, предвидени в настоящия 
регламент и в работната програма, изготвена съгласно параграф -1; 
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г) преглед на дейностите, които Службата възнамерява да осъществява в бъдеще; 

д) наблюдения относно гарантирането на спазването на правата върху 

интелектуалната собственост и евентуалните бъдещи политики и 

стратегии, включително относно начините за засилване на ефективното 
сътрудничество с държавите- членки и между тях; 

да) обща оценка на подходящото представителство в Обсерваторията на всички 

участници, посочени в член 4, параграф 2. 

Преди да представи доклада пред Европейския парламент, Комисията и 

административния съвет, председателят на Службата провежда консултации с 

представителите, посочени в член 4, параграф 5а, буква а), относно съответните 

части от доклада. 
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Член 8 
Оценка 

1. Комисията приема доклад за оценка прилагането на настоящия регламент до ...∗. 

2. В доклада за оценка се анализира ▌ изпълнението на настоящия регламент, по-
специално по отношение на въздействието му върху гарантирането на спазването на 
правата върху интелектуалната собственост във вътрешния пазар. 

3. При изготвянето на доклада за оценка Комисията провежда консултация със 
Службата, държавите-членки и представителите на Обсерваторията по въпросите, 
посочени в параграф 2. 

4. Комисията предава доклада за оценка на Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален комитет и предприема широки консултации 
по доклада за оценка със заинтересовани страни. 

 

                                                 
∗ ОВ: Моля, въведете дата: 5 години след влизането в сила на настоящия регламент. 
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Член 9 
Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила на [двадесетия] ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки. 

 

Съставено в 

 

 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 

 


