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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is verheugd over de initiatieven van de Commissie gericht op het verbeteren van de 
handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten, en dringt aan op de 
terbeschikkingstelling van langetermijnfinanciering aan het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij;

2. vestigt de aandacht op de ernstige inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten op de 
interne markt, en roept de Commissie in dit verband op tot verbetering (en, daar waar van 
toepassing, tot een grondige herziening van de doeltreffendheid) van de bestaande 
wetgeving, met name wat betreft de bestrijding van de toenemende import van 
namaakartikelen uit derde landen en van namaakartikelen die een gevaar vormen voor de 
gezondheid van (in het bijzonder de jonge) consument;

3. verzoekt de Commissie een Europees keurmerketiketteringssysteem te ontwikkelen, 
teneinde Europese en nationale keurmerken een hoge mate van bescherming te bieden;

4. dringt aan op nauwere administratieve samenwerking en betere uitwisseling van 
informatie tussen de toezichthoudende autoriteiten met betrekking tot inbreuken op de 
intellectuele-eigendomsrechten;

5. verzoekt de Commissie maatregelen te ontwikkelen voor samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten voor consumentenbescherming in de EU en in derde landen 
(overeenkomstig artikel 18 van de verordening inzake samenwerking op het gebied van de 
consumentenbescherming), teneinde de internationale distributeurs van namaakartikelen 
gemakkelijker te kunnen beboeten;

6. is van oordeel dat, om daadwerkelijk iets te doen aan de grote aantallen namaakartikelen 
die vanuit derde landen de EU binnenkomen, het Parlement, overeenkomstig artikel 218, 
lid 10, van het Verdrag over de werking van de Europese Unie, onmiddellijk en volledig 
moet worden geïnformeerd over alle ontwikkelingen in de onderhandelingen over de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA);

7. dringt aan op passende maatregelen voor een effectieve en succesvolle bestrijding van de 
negatieve gevolgen van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in de digitale 
omgeving (piraterij) op de interne markt, en verzoekt het Waarnemingscentrum met klem 
een analyse te maken van de effecten van alternatieve systemen van billijke compensatie 
(bijvoorbeeld vergunningen met een vast tarief);

8. verzoekt het Waarnemingscentrum een analyse te maken van de problemen in verband 
met de opslag en verwerking van grote hoeveelheden namaakartikelen, en voorwaarden te 
creëren voor hergebruik ervan ten behoeve van non-profitorganisaties.



PE438.494v01-00 4/4 PA\803992NL.doc

NL


