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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com as iniciativas da Comissão de reforço do respeito dos direitos de 
propriedade intelectual e solicita a atribuição de um financiamento de longo prazo ao 
Observatório Europeu da Contrafacção e da Pirataria;

2. Chama a atenção para os graves efeitos da violação dos direitos de propriedade intelectual 
no mercado interno e insta a Comissão a reforçar a legislação existente (e, sempre que 
necessário, a rever a sua eficácia), nomeadamente, no que respeita à luta contra o aumento 
do número de contrafacções provenientes de países terceiros países e contra as 
contrafacções que põem em risco a saúde dos consumidores, particularmente, a dos jovens 
consumidores;

3. Insta a Comissão a criar o sistema de marca de certificação da UE, que asseguraria um 
elevado nível de protecção às marcas de certificação estabelecidas a nível europeu ou 
nacional;

4.  Apela para o reforço da cooperação administrativa e do intercâmbio de informações entre 
as autoridades de supervisão em matéria de violação dos direitos de propriedade 
intelectual;

5. Insta a Comissão a desenvolver medidas internacionais para a cooperação das autoridades 
de supervisão da protecção dos consumidores com países terceiros (em conformidade com 
o artigo 18.º do Regulamento relativo à cooperação no domínio da defesa do consumidor) 
para facilitar a imposição de sanções aos distribuidores internacionais de contrafacções;

6. Considera que, tendo em conta a necessidade de lidar eficazmente com as grandes 
quantidades de contrafacções provenientes de países terceiros que entram no mercado 
interno, é necessário que o Parlamento seja imediata e plenamente informado em todas as 
fases da negociação do Acordo Comercial Anti-contrafacção (ACTA), em conformidade 
com o disposto no artigo 218.º, n.º 10, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia;

7. Pede que sejam propostas medidas proporcionais para combater, efectiva e eficazmente, o 
impacto negativo da violação dos direitos de propriedade intelectual no ambiente digital 
(pirataria) sobre o mercado interno, e convida o Observatório a analisar o impacto de 
sistemas alternativos de compensação equitativa (por exemplo, licenças de taxa fixa);

8. Solicita ao Observatório que analise os problemas relacionados com a armazenagem e 
eliminação de grandes quantidades de contrafacções e que facilite a sua reutilização, de 
modo a satisfazer as necessidades de organizações sem fins lucrativos.


