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Subiect: Obiecte ilegale imprimate în 3D

Imprimarea în 3D este o tehnologie cu un potențial economic semnificativ pentru întreprinderile 
europene, în special pentru micile întreprinderi inovatoare, și multe țări au început să adopte strategii 
de promovare a dezvoltării sale. Totuși, această tehnologie dă naștere și unor întrebări specifice de 
natură juridică și etică. Mai multe studii ale Comisiei au demonstrat că legislația UE privind utilizarea 
imprimării în 3D prezintă lacune. Evenimente tragice petrecute recent au provocat îngrijorare și au 
confirmat că este necesar să se acționeze la nivelul UE. La 9 octombrie 2019, la Halle, în Germania, 
două persoane au fost ucise și alte două au fost rănite atunci când un atacator a încercat să intre în 
sinagoga locală în timpul sărbătorii evreiești Yom Kippur. Atacatorul a folosit o armă imprimată în 3D, 
a cărei schiță a încărcat-o pe Twitter. În raportul său, care a fost adoptat ulterior de Parlament sub 
forma unei rezoluții la 3 iulie 2018 1 , Comisia pentru afaceri juridice (JURI) își exprimase deja 
îngrijorările referitoare nu numai la fabricarea prin imprimare în 3D de arme, explozivi, droguri și alte 
produse periculoase, ci și la probleme legate de răspunderea civilă pentru prejudicii produse terților și 
de încălcările dreptului de proprietate intelectuală. Având în vedere caracterul urgent al chestiunii, 
Comisia JURI ar dori să adreseze următoarele întrebări Comisiei:

1. Cum intenționează Comisia să soluționeze problemele create de utilizarea de obiecte ilegale 
imprimate în 3D?

2. Intenționează Comisia să adopte vreo măsură (legislativă) bazată pe studii și evaluări aflate în 
curs și încheiate? Dacă răspunsul este afirmativ, ce norme ale Uniunii preconizează Comisia că 
vor fi afectate?

3. Care este calendarul măsurilor pe care Comisia intenționează să le adopte? Ce va face ea 
pentru a asigura o reacție promptă?

4. Ce progrese s-au înregistrat în ceea ce privește măsurile pe care Comisia s-a angajat să le 
adopte ca urmare a rezoluției Parlamentului din 2018?

Depunere: 06/01/2020

Dată-limită: 07/04/2020

1 Rezoluția Parlamentului European din 3 iulie 2018 referitoare la imprimarea tridimensională, o provocare în 
domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și al răspunderii civile [texte adoptate, P8_TA(2018)0274].


