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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по  вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства инициативата на Комисията да усъвършенства упражняването на 
правата на интелектуална собственост и призовава за осигуряване на дългосрочно 
финансиране на Европейската обсерватория за фалшификатите и пиратството;

2. обръща внимание на сериозното въздействие, което оказва нарушаването на правата 
на интелектуална собственост на вътрешния пазар и затова призовава Комисията към 
укрепване (и при необходимост проверка на ефективността) на съществуващото 
законодателство, особено с оглед борбата срещу увеличаването на броя на 
фалшифицираните продукти от трети страни и борбата срещу фалшифицираните 
продукти, застрашаващи личното здраве на потребителите, и по-специално на младите 
потребители;

3. призовава Комисията да създаде система за знак за качество на ЕС, която ще даде 
възможност за висока степен на защита на знаците за качество, присъждани на 
европейско или национално равнище;

4. призовава към по-тясно административно сътрудничество и обмен на информация 
между надзорните органи за нарушаване на правата върху интелектуалната 
собственост;

5. призовава Комисията да разработи с трети страни международни мерки за 
обезпечаване на сътрудничеството на надзорните органи в областта на защитата на 
потребителите (съгласно член 18 от Регламента за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите), за да се улесни налагането на санкции на 
международните дистрибутори на фалшифицирани продукти;

6. с оглед необходимостта от активно решаване на въпроса с многобройните 
фалшифицирани продукти от трети страни, които навлизат на вътрешния пазар, е 
нужно Парламентът да бъде незабавно и надлежно информиран на всички етапи 
относно преговорите за сключване на Търговско споразумение за борба с 
фалшифицирането (ТСБФ) в съответствие с член 218, параграф 10 от Договора за 
функционирането на ЕС;

7. призовава да бъдат предложени съответни мерки за ефективна и успешна борба с 
негативното въздействие от нарушаването на правото на интелектуална собственост 
в дигитална среда (пиратство) на вътрешния пазар и призовава Обсерваторията да 
анализира въздействието на алтернативните системи за справедлива компенсация 
(напр.лиценз под формата на фиксирана сума);

8. призовава Обсерваторията да анализира проблемите, свързани с необходимостта от 
съхраняване и унищожаване на голям брой фалшиви продукти и да улесни 
повторната им употреба за нуждите на организации с идеална цел.
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