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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji zmierzające do poprawy egzekwowania 
praw własności intelektualnej i wzywa do zapewnienia długoterminowego finansowania 
europejskiego obserwatorium podrabiania i piractwa;

2. zwraca uwagę na poważne konsekwencje naruszania własności intelektualnej dla rynku 
wewnętrznego i w związku z tym wzywa Komisję do doskonalenia (lub, w stosownym 
przypadku, do zbadania skuteczności) obowiązującego prawodawstwa, zwłaszcza w 
odniesieniu do walki ze wzrostem liczby podrabianych towarów pochodzących z krajów 
trzecich oraz do zwalczania podrabianych towarów zagrażających zdrowiu konsumentów, 
szczególnie młodych;

3. wzywa Komisję do opracowania systemu znaków certyfikacji UE, umożliwiającego wysoki 
poziom ochrony znaków certyfikacji wydawanych na szczeblu europejskim lub krajowym;

4. wzywa organy nadzoru do ściślejszej współpracy administracyjnej i do wymiany informacji 
na temat naruszania własności intelektualnej;

5. wzywa Komisję do opracowania międzynarodowych środków mających na celu 
współpracę organów nadzoru ds. ochrony konsumentów z krajami trzecimi (zgodnie z 
art. 18 rozporządzenia w sprawie współpracy w zakresie ochrony konsumentów), by 
ułatwić nakładanie sankcji na międzynarodowych dystrybutorów podrabianych towarów;

6. uważa, że ze względu na konieczność skutecznego rozwiązywania problemu 
wprowadzania na rynek wewnętrzny dużej liczby podrabianych towarów pochodzących z 
krajów trzecich Parlament powinien być niezwłocznie, w pełni i na wszystkich etapach 
informowany o negocjacjach w sprawie wielostronnej umowy handlowej dotyczącej 
zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) zgodnie z art. 218 ust. 10 Traktatu o 
funkcjonowaniu UE;

7. wzywa do przedstawienia odpowiednich środków mających na celu skuteczne i udane 
zwalczanie negatywnych skutków naruszania własności intelektualnej w środowisku 
cyfrowym (piractwo) na rynku wewnętrznym, a także zwraca się do obserwatorium o 
przeprowadzenie analizy wpływu alternatywnych systemów godziwej kompensaty (np. 
licencji ryczałtowych);

8. wzywa obserwatorium do przeprowadzenia analizy problemów wynikających z 
konieczności magazynowania i usuwania dużych ilości podrabianych towarów oraz do 
ułatwienia ich ponownego wykorzystania na potrzeby organizacji nienastawionych na 
zysk.
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