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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu un aicina 
nodrošināt ilgtermiņa finansējumu Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centram;

2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem ir 
iekšējā tirgū, un tādēļ aicina Komisiju nostiprināt pašreizējo likumdošanu (un vajadzības 
gadījumā pārskatīt tās efektivitāti), jo īpaši attiecībā uz cīņu pret aizvien lielāko viltoto 
preču daudzumu no trešām valstīm un pret viltotām precēm, kas apdraud patērētāju un jo 
īpaši jauniešu veselību;

3. aicina Komisiju izveidot ES Sertifikācijas etiķešu sistēmu, kas nodrošinātu augstu 
aizsardzības līmeni Eiropas vai dalībvalstu mērogā izveidotām sertifikācijas zīmēm;

4. aicina nodrošināt ciešu administratīvo sadarbību un informācijas apmaiņu starp 
uzraudzības iestādēm, kas nodarbojas ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem;

5. aicina Komisiju izstrādāt starptautiskus pasākumus patērētāju aizsardzības 
uzraudzītājiestāžu sadarbībai ar trešām valstīm (saskaņā ar 18. pantu Regulā par sadarbību 
patērētāju aizsardzības jomā), lai starptautiskiem viltoto preču izplatītājiem varētu vieglāk 
piemērot sodus;

6. uzskata, ka attiecībā uz vajadzību efektīvi risināt jautājumus saistībā ar lieliem viltoto 
preču daudzumiem, kas no trešām valstīm iekļūst iekšējā tirgū, Parlaments saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 10. punktu nekavējoties un pilnībā ir 
jāinformē par visiem posmiem sarunās par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu 
(VNTN);

7. aicina ierosināt proporcionālus pasākumus, lai iekšējā tirgū efektīvi un sekmīgi apkarotu 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu negatīvo ietekmi digitālajā vidē (pirātismu), un 
aicina Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centru izanalizēt iespēju piemērot 
atbilstīgas kompensācijas alternatīvās sistēmas (piemēram, vienotas likmes licences);

8. aicina Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centru izanalizēt problēmas saistībā ar 
viltoto preču uzglabāšanu un iznīcināšanu lielos daudzumos un atvieglināt to otrreizēju 
izmantošanu bezpeļņas organizāciju vajadzībām.


