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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută inițiativele Comisiei de a consolida mijloacele de asigurare a respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală și solicită furnizarea de finanțare pe termen lung a 
Observatorului comunitar pentru combaterea contrafacerii și pirateriei;

2. atrage atenția asupra impactului semnificativ al încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală asupra pieței interne și, prin urmare, invită Comisia să consolideze legislația 
existentă (și, dacă este cazul, să examineze în mod adecvat eficacitatea acesteia), în 
special în ceea ce privește lupta împotriva creșterii volumului produselor contrafăcute 
provenind din țările terțe și a produselor contrafăcute care pun în pericol sănătatea 
consumatorilor, în special sănătatea tinerilor consumatori; 

3. invită Comisia să creeze un sistem de mărci de certificare ale UE, care ar conferi un nivel 
ridicat de protecție mărcilor de certificare instituite la nivel european sau național;

4. solicită intensificarea cooperării administrative și a schimbului de informații dintre 
autoritățile de supraveghere în ceea ce privește încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală;

5. invită Comisia să elaboreze măsuri la nivel internațional pentru cooperarea autorităților de 
supraveghere în domeniul protecției consumatorului cu țările terțe (în conformitate cu 
articolul 18 din Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a 
consumatorului) pentru a facilita aplicarea de sancțiuni împotriva distribuitorilor 
internaționali de produse contrafăcute;

6. consideră că, în ceea ce privește necesitatea de a rezolva în mod eficace problema 
cantităților importante de produse contrafăcute provenind din țările terțe și care pătrund pe 
piața internă, este necesar ca Parlamentul să fie informat imediat și pe deplin cu privire la 
toate stadiile negocierilor referitoare la Acordul comercial de combatere a contrafacerii 
(ACTA), în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene;

7. solicită să se propună măsuri proporționale pentru combaterea eficientă și cu succes a 
impactului negativ asupra pieței interne al încălcării drepturilor de proprietate intelectuală 
în mediul digital (al pirateriei) și solicită Observatorului să analizeze impactul unor 
sisteme alternative de compensație echitabilă (spre exemplu, aplicarea de licențe 
forfetare);

8. invită Observatorul să analizeze problemele legate de depozitarea și eliminarea unor 
cantități importante de produse contrafăcute și să faciliteze reutilizarea acestora pentru a 
răspunde necesităților organizațiilor nonprofit.


