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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja pobudo Komisije o boljšem zagotavljanju izvrševanja pravic intelektualne 
lastnine in poziva, naj se zagotovi dolgoročno financiranje evropske opazovalne skupine 
za ponarejanje in piratstvo; 

2. opozarja, da imajo kršitve tovrstnih pravic pomembne posledice za notranji trg, zato poziva 
Komisijo, naj okrepi (oziroma po potrebi preuči učinkovitost) veljavne zakonodaje, zlasti 
glede boja proti naraščajočim količinam ponarejenih izdelkov iz tretjih držav in proti 
ponarejenim izdelkom, ki ogrožajo zdravje uporabnikov, še posebej mladih;

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi sistem znaka kakovosti EU, ki bi omogočil veliko varnost 
znakom kakovosti, podeljenim na evropski ali nacionalni ravni;

4. poziva k tesnejšemu upravnemu sodelovanju in izmenjavi informacij organov, pristojnih za 
nadzor kršitev intelektualne lastnine;

5. poziva Komisijo, naj razvije mednarodne ukrepe za sodelovanje nadzornih organov s 
področja varstva potrošnikov s tretjimi državami (po členu 18 uredbe o sodelovanju pri 
varstvu potrošnikov), da bi lažje kaznovali mednarodne razpečevalce ponarejenih 
izdelkov;

6. meni, da mora biti Parlament zaradi potrebe po učinkoviti rešitvi vprašanja velikih količin 
ponarejenih izdelkov iz tretjih držav, ki vstopajo na notranji trg, v vseh fazah pogajanj za 
večstranski sporazum za boj proti ponarejanju v skladu s členom 218(10) Pogodbe o 
delovanju EU nemudoma in v celoti obveščen;

7. poziva k predložitvi sorazmernih ukrepov za učinkovit in uspešen boj z negativnimi 
vplivi kršenja intelektualne lastnine na digitalnem področju (piratstvo) na notranjem trgu, 
in poziva opazovalno skupino, naj analizira učinke alternativnih sistemov za pravično 
nadomestilo (na primer pavšalne licence);

8. poziva opazovalno skupino, naj analizira težave, povezane s skladiščenjem in 
uničevanjem velikih količin ponarejenih izdelkov, in naj omogoči njihovo ponovno 
uporabo za potrebe neprofitnih organizacij.


