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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta iniciatívy Komisie na posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva a vyzýva 
na poskytnutie dlhodobého financovania pre Európske stredisko pre sledovanie falšovania 
a autorského pirátstva;

2. upozorňuje na závažné dôsledky porušovania práva duševného vlastníctva pre vnútorný 
trh a vyzýva preto Komisiu, aby sprísnila existujúcu legislatívu, a ak je to možné 
preskúmala jej účinnosť, predovšetkým pokiaľ ide o boj proti zvyšovaniu objemu 
falšovaného tovaru z tretích štátov a proti falšovanému tovaru, ktorý ohrozuje zdravie 
spotrebiteľov, predovšetkým mladších osôb;

3. vyzýva Komisiu, aby vytvorila systém certifikovaného označovania Európskej únie, ktorý 
by certifikačným známkam zavedeným na európskej alebo vnútroštátnej úrovni poskytol 
vyšší stupeň ochrany;

4. vyzýva na užšiu spoluprácu v administratívnej oblasti a výmenu informácií medzi 
orgánmi dohľadu pokiaľ ide o porušovanie práv duševného vlastníctva;

5. vyzýva Komisiu, aby navrhla medzinárodné opatrenia na spoluprácu úradov pre dohľad 
nad ochranou spotrebiteľa s tretími krajinami (v zmysle článku 18 nariadenia o spolupráci 
v oblasti ochrany spotrebiteľa), aby bolo možné jednoduchšie sankcionovať 
medzinárodných distribútorov falšovaného tovaru;

6. konštatuje, že vzhľadom na potrebu účinne sa zamerať na veľké množstvá falšovaného 
tovaru z tretích krajín, ktoré vstupujú na vnútorný trh, sa Parlament musí ihneď a v plnom 
rozsahu informovať vo všetkých fázach rokovaní o obchodnej dohode o boji proti 
falšovaniu v súlade s článkom 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

7. vyzýva, aby boli navrhnuté primerané opatrenia na účinný a úspešný boj proti negatívnym 
dôsledkom porušovania práv duševného vlastníctva v digitálnom prostredí (pirátstvo) na 
vnútornom trhu a vyzýva Európske stredisko pre sledovanie falšovania a autorského 
pirátstva, aby posúdilo účinnosť alternatívnych systémov spravodlivej kompenzácie 
(napríklad paušálnych licencií);

8. vyzýva Európske stredisko pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva, aby 
preskúmalo problémy súvisiace s uskladňovaním a likvidáciou veľkých množstiev 
falšovaného tovaru a aby uľahčilo jeho využitie pre potreby neziskových organizácií.


