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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattivi tal-Kummissjoni għal titjib fl-infurzar tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali u jitlob li jkun hemm finanzjament fit-tul għall-Osservatorju 
Ewropew tal-Iffalsifikar u l-Piraterija; 

2. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-impatt serju tal-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fis-
suq intern u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ (u fejn xieraq tirrevedi jekk 
hijiex effettiva u sa liema livell) il-leġiżlazzjoni eżistenti, partikolarment rigward il-ġlieda 
kontra ż-żieda fil-prodotti ffalsifikati minn pajjiżi terzi u kontra oġġetti ffalsifikati li 
joħolqu riskji għas-saħħa tal-konsumatur, b'mod partikolari s-saħħa tal-konsumaturi 
żgħażagħ; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex toħloq sistema ta' Tikketti ta' Ċertifikazzjoni tal-UE, li 
tagħti livell għoli ta' protezzjoni għall-marki ta' ċertifikazzjoni stabbiliti fil-livell Ewropew 
jew fil-livell nazzjonali;

4. Jitlob li jkun hemm koperazzjoni amministrattiva aktar mill-qrib u skambji ta' 
informazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji dwar il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa miżuri internazzjonali għall-kooperazzjoni tal-
awtoritajiet superviżorji tal-protezzjoni tal-konsumatur ma' pajjiżi terzi (skont l-Artikolu 
18 tar-Regolament dwar il-kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumatur) għall-
impożizzjoni aktar faċli ta' pieni fuq distributuri internazzjonali ta' oġġetti ffalsifikati; 

6. Iqis li fir-rigward tal-ħtieġa li nittrattaw b'mod effettiv mal-kwantitajiet kbar ta' oġġetti 
ffalsifikati minn pajjiżi terzi li jidħlu fis-suq intern, huwa meħtieġ li l-Parlament jiġi 
infurmat immedjatament u b'mod komplut fl-istadji kollha dwar in-negozjar tal-Ftehim 
kummerċjali dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni (ACTA), skont l-Artikolu 218(10) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

7. Jitlob li jiġu proposti miżuri proporzjonati sabiex jiġi miġġieled b'mod effettiv u b'suċċess 
l-impatt negattiv tal-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fl-ambjent diġitali 
(piraterija) fis-suq intern u jistieden lill-Osservatorju sabiex janalizza l-impatt ta' sistemi 
alternattivi ta' kumpens ġust (per eżempju, liċenzji b'rata fissa);

8. Jistieden lill-Osservatorju sabiex janalizza l-problemi relatati mal-ħżin u mar-rimi ta' 
kwantitajiet kbar ta' oġġetti ffalsifikati u biex jiffaċilita l-użu mill-ġdid tagħhom biex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ.


