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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ om att bättre skydda immateriella 
rättigheter och uppmanar till en långsiktig finansiering av EU:s observationscentrum för 
varumärkesförfalskning och pirattillverkning.

2. Europaparlamentet påminner om de allvarliga följder som intrång i immateriella 
rättigheter har på den inre marknaden och uppmanar därför kommissionen att förstärka 
(och vid behov även se över effektiviteten i) den befintliga lagstiftningen, i synnerhet vad 
gäller kampen mot den allt större mängden förfalskade varor från tredjeländer och mot 
förfalskade varor som kan vara farliga för konsumenternas hälsa i allmänhet och 
ungdomars hälsa i synnerhet.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett EU-certifieringssystem som kan 
ge ett starkt skydd för certifierade märken på europeisk och nationell nivå.

4. Europaparlamentet kräver närmare samarbete och informationsutbyte mellan de 
övervakningsmyndigheter som arbetar med intrång i immateriella rättigheter.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram former för internationellt 
samarbete mellan konsumentskyddsmyndigheter och tredjeländer (i enlighet med 
artikel 18 i förordningen om konsumentskyddssamarbete) för att lättare kunna utdöma 
straff mot internationella distributörer av förfalskade varor.

6. Europaparlamentet anser att för att effektivt kunna hantera de stora mängder förfalskade 
varor som kommer in på den inre marknaden från tredjeländer måste parlamentet direkt få 
fullständig information i alla steg av förhandlingarna om ett handelsavtal om åtgärder mot 
varumärkesförfalskning (Acta), i enlighet med artikel 218.10 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

7. Europaparlamentet kräver att man föreslår rimliga återgärder för att effektivt och 
framgångsrikt kunna bekämpa de negativa effekterna av intrång i immateriella rättigheter 
på det digitala området (piratkopiering) på den inre marknaden och uppmanar 
observationscentrumet att analysera effekterna av alternativa system för skälig ersättning 
(till exempel licenser med fasta avgifter).

8. Europaparlamentet uppmanar observationscentret att analysera de problem som finns med 
att förvara och kassera stora mängder förfalskade varor och göra det lättare att 
återanvända dem för att möta de behov som icke-statliga organisationer har.


