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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder Kommissionens initiativer til forbedring af håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og opfordrer til langsigtet finansiering af det europæiske 
observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering;

2. gør opmærksom på de alvorlige følger af krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 
for det indre marked og opfordrer derfor Kommissionen til at styrke (og om nødvendigt 
kontrollere effektiviteten af) den gældende lovgivning, navnlig hvad angår bekæmpelse af 
den stigende mængde kopivarer fra tredjelande og af kopivarer, der udgør en fare for 
forbrugernes sundhed, navnlig unge forbrugeres sundhed;

3. opfordrer Kommissionen til at udvikle en EU-certificeringsmærkeordning, der kan sikre et 
højt beskyttelsesniveau for certificeringsmærker, som er indført på europæisk eller 
nationalt plan;

4. opfordrer til tættere administrativt samarbejde og informationsudveksling mellem 
tilsynsmyndighederne vedrørende krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;

5. opfordrer Kommissionen til at udarbejde internationale foranstaltninger vedrørende 
samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder med ansvar for forbrugerbeskyttelse og 
tredjelande (i overensstemmelse med artikel 18 i forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde), så det bliver lettere at pålægge internationale 
distributører af kopivarer sanktioner;

6. mener, at det med henblik på effektiv bekæmpelse af de mange kopivarer fra tredjelande 
på det indre marked er nødvendigt, at Europa-Parlamentet straks underrettes fuldt ud om 
alle faser i forhandlingerne om handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning 
(ACTA) i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde;

7. opfordrer til, at der foreslås passende foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af de 
negative følger for det indre marked af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i 
det digitale miljø (piratkopiering), og opfordrer observationscentret til at analysere 
virkningerne af alternative ordninger for rimelig kompensation (f.eks. faste licenser);

8. opfordrer observationscentret til at analysere problemerne vedrørende opbevaring og 
anbringelse af store mængder kopivarer og til at give mulighed for, at disse varer kan 
genbruges i forbindelse med almennyttige organisationers arbejde.


