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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi Komisijos iniciatyvomis, kuriomis siekiama didinti intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugą, ir ragina skirti ilgalaikį finansavimą Europos prekių klastojimo ir 
piratavimo stebėsenos centrui; 

2. atkreipia dėmesį į tai, koks didelis intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų poveikis 
vidaus rinkai, ir todėl ragina Komisiją gerinti esamus teisės aktus (ir prireikus kontroliuoti 
jų veiksmingumą), ypač susijusius su kova su dideliu suklastotų prekių kiekiu iš trečiųjų 
šalių ir su suklastotomis prekėmis, kurios kelia grėsmę vartotojų, ypač jaunų, sveikatai;

3. ragina Komisiją sukurti ES sertifikavimo ženklų sistemą, kuri leistų suteikti didesnę 
sertifikavimo ženklų, įsteigtų ES ar valstybės narių lygmeniu, apsaugą,

4. ragina priežiūros institucijas glaudžiau bendradarbiauti ir daugiau keistis informacija 
intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo klausimais;

5. ragina Komisiją plėtoti tarptautines priemones, skirtas vartotojų apsaugos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis (remiantis Reglamento dėl 
bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje 18 straipsniu), kad būtų lengviau taikomos 
nuobaudos tarptautiniams suklastotų prekių platintojams;

6. mano, kad, atsižvelgiant į tai, kad būtina veiksmingai spręsti į vidaus rinką patenkančių 
didelio suklastotų prekių iš trečiųjų šalių kiekio problemą, Europos Parlamentas privalo 
būti nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais derybų dėl prekybos susitarimo dėl kovos 
su prekių klastojimu (angl. ACTA) etapais, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 218 straipsnio 10 dalimi;

7. ragina, kad būtų pasiūlytos atitinkamos priemonės, kuriomis būtų siekiama veiksmingai ir 
sėkmingai kovoti su neigiamais intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų skaitmeninėje 
aplinkoje (piratavimo) padariniais vidaus rinkai, ir prašo Stebėsenos centro  išanalizuoti 
alternatyvių teisingo kompensavimo sistemų (pvz., bendrųjų licencijų) poveikį;

8. ragina Stebėsenos centrą išanalizuoti problemas, susijusias su suklastotų prekių didelių 
kiekių saugojimu ir panaikinimu, ir palengvinti šių prekių antrinį panaudojimą ne pelno 
organizacijų reikmėms.


