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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá iniciativy Komise pro zvýšení vymahatelnosti práv k duševnímu vlastnictví a vyzývá
k zajištění dlouhodobého financování Evropského střediska pro sledování padělání
a pirátství;

2. upozorňuje na vážné dopady porušování duševního vlastnictví na vnitřní trh, a proto vyzývá 
Komisi k posílení (případně přezkumu efektivity) stávající legislativy, zejména vzhledem
k boji proti nárůstu padělků z třetích zemí a boji proti padělkům ohrožujícím osobní zdraví 
spotřebitelů, zejména mladých spotřebitelů;

3. vyzývá Komisi k vytvoření systému Certifikační značky EU, který by umožnil vysokou 
ochranu pro certifikační značky udělované na evropské či národní úrovni;

4. vyzývá k užší administrativní spolupráci a výměně informací dozorových orgánů
o porušování duševního vlastnictví;

5. vyzývá Komisi k rozvinutí mezinárodních opatření pro spolupráci dozorových orgánů
v oblasti ochrany spotřebitele s třetími zeměmi (dle čl. 18 nařízení o spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele) pro snadnější postih mezinárodních distributorů padělků;

6. vzhledem k nutnosti účinně řešit množství padělků z třetích zemí vstupujících na vnitřní 
trh je potřeba, aby Parlament byl okamžitě a plně informován ve všech etapách
o vyjednávání ACTA ve shodě s čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování EU;

7. vyzývá k předložení přiměřených opatření pro efektivní a úspěšný boj s negativními 
dopady porušování duševního vlastnictví v digitálním prostředí (pirátství) na vnitřním 
trhu a vyzývá Středisko k analýze dopadů alternativních systémů spravedlivé 
kompenzace (např. paušálních licencí);

8. vyzývá Středisko k analýze problémů spojených s nutností skladování a likvidace 
množství padělků a k usnadnění jejich opětovného využití pro potřeby neziskových 
organizací.


