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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενίσχυση της επιβολής των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ζητεί να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας·

2. εφιστά την προσοχή ότι υπάρχουν σοβαροί παραβάτες των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά και, κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
την υφιστάμενη νομοθεσία (και, κατά περίπτωση, να επανεξετάσει την 
αποτελεσματικότητά της), ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην καταπολέμηση της αύξησης 
παραποιημένων αγαθών από τρίτες χώρες και παραποιημένων αγαθών που θέτουν σε 
κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, ιδίως την υγεία νέων καταναλωτών·

3. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ενωσιακό Σήμα Πιστοποίησης, το οποίο θα 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας για πιστοποιημένες μάρκες σε ευρωπαϊκό ή σε 
εθνικό επίπεδο·

4. ζητεί στενότερη διοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εποπτικών 
αρχών σχετικά με παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

5. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει διεθνή μέτρα για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών 
της προστασίας καταναλωτών με τρίτες χώρες (σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού 
σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών) για ευκολότερη 
επιβολή κυρώσεων σε διεθνείς διανομείς παραποιημένων αγαθών·

6. θεωρεί ότι σε σχέση με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι μεγάλες 
ποσότητες παραποιημένων αγαθών που εισέρχονται στην εσωτερική αγορά από τρίτες 
χώρες, είναι απαραίτητο να ενημερωθεί πάραυτα και λεπτομερώς για όλα τα στάδια των 
διαπραγματεύσεων της Εμπορικής Συμφωνίας για την Καταπολέμηση της 
Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA), σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10, της 
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7. ζητεί να προταθούν αναλογικά μέτρα για την αποτελεσματική και επιτυχή καταπολέμηση 
του αρνητικού αντικτύπου της παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο 
ψηφιακό περιβάλλον (πειρατεία) στην εσωτερική αγορά και καλεί το Παρατηρητήριο να 
αναλύσει τον αντίκτυπο εναλλακτικών συστημάτων δίκαιης αντιστάθμισης (για 
παράδειγμα, άδειες κατ΄αποκοπήν)·

8. καλεί το Παρατηρητήριο να αναλύσει τα προβλήματα σχετικά με την αποθήκευση και τη 
διάθεση μεγάλων ποσοτήτων παραποιημένων αγαθών και να διευκολύνει την 
επαναχρησιμοποίησή τους για την ικανοποίηση αναγκών των οργανισμών μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.


