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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Bunăstarea economică a UE se bazează pe un proces susținut de creativitate, pe diversitate 
culturală și pe inovare, acestea fiind forțele motrice ale unei societăți a cunoașterii în plină 
evoluție. Așadar, protecția drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) este benefică atât 
pentru mediul de afaceri, pentru inovatori și consumatori, cât și pentru cei implicați în 
creațiile culturale. În ultimii zece ani, însă, s-au înregistrat din ce în ce mai multe încălcări ale 
DPI, precum și din ce în ce mai multe bunuri contrafăcute și piratate. Dezvoltarea economiei 
digitale a dat naștere la din ce în ce mai multe încălcări ale DPI, în special în ceea ce privește 
contrafacerea, copierea neautorizată și piratarea, de natură să aibă un impact negativ asupra 
economiei europene și asupra domeniilor culturale și creative. 

Pentru a încuraja o cooperare mai extinsă între statele membre în ceea ce privește protecția 
DPI, Comisia a înființat Observatorul european de combatere a contrafacerii și a pirateriei, 
care este administrat de Directoratul General al Comisiei pentru piața internă și servicii 
(MARKT). Observatorul este un forum care le permite autorităților publice și părților 
interesate din domeniul privat să facă schimburi de informații și experiențe, și să promoveze 
cele mai bune practici în aplicarea DPI. În plus, Observatorul funcționează ca o platformă 
centrală pentru colectarea, monitorizarea și raportarea informațiilor cruciale privind 
instrumentele tehnice de prevenire a contrafacerii, copierii neautorizate și pirateriei.

Observatorul are însă mari dificultăți în îndeplinirea acestor sarcini și activități care i-au fost 
încredințate, nefiind echipat cu infrastructura adecvată care să-i permită să opereze eficient. 
Instituirea unui cadru legal adecvat, precum și a măsurilor de aplicare a DPI necesită o mai 
bună înțelegere a naturii încălcărilor, inclusiv a impactului lor economic și cultural. Așadar, 
Observatorul și activitățile și sarcinile sale din ce în ce mai numeroase trebuie încadrate într-o 
structură instituțională funcțională și rentabilă, care să-i permită să-și îndeplinească sarcinile 
eficient și să sprijine combaterea încălcărilor DPI.

Raportoarea sprijină propunerea de regulament a Comisiei prin care funcționarea 
Observatorului european pentru combaterea contrafacerii și pirateriei să-i fie încredințată 
Oficiului pentru armonizare în cadrul pieței interne (OAPI). Această fuzionare i-ar permite 
Observatorului acces la finanțarea și infrastructura necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și 
activităților sale, precum și la expertiza Oficiului. În plus, raportoarea consideră că, în urma 
creării de sinergii între sarcinile Observatorului și cele care sunt deja îndeplinite de către 
Oficiu, resursele financiare și umane ar putea fi utilizate eficient, fără ca bugetul UE să 
suporte costuri suplimentare.  Se estimează că această fuziune va permite realizarea unor 
economii de aproximativ 40 000 EUR din bugetul UE, deoarece costurile pentru Observator 
ar fi pe viitor suportate din bugetul OAPI.

Cu toate acestea, raportoarea este de opinie că propunerea nu se ocupă suficient de 
dimensiunea culturală a DPI și, implicit, de activitățile asociate și sarcinile Observatorului, 
care promovează diversitatea culturală și conservarea durabilă a patrimoniului cultural din 
Europa. Astfel, este esențial ca, în afara părților interesate din administrația publică și sectorul 
economic, să fie implicați un număr adecvat de reprezentanți ai sectoarelor culturale și de 
creație, altfel spus, cei implicați în creația culturală, care să participe la reuniunile 
Observatorului.



PE472.122v01-00 4/10 PA\876755RO.doc

RO

Mai mult chiar, raportoarea consideră că ar fi benefic pentru cetățenii europeni, mediul de 
afaceri și administrația publică dacă Observatorul ar elabora o platformă publică accesibilă 
online, care să ofere informații și exemple de cele mai bune practici, metode de conștientizare 
care pot fi descărcate gratuit și inițiative privind construirea de capacități referitoare la 
numeroasele mijloace legislative și nelegislative de combatere a încălcărilor de drepturi de 
proprietate intelectuală; 

În final, raportoarea își exprimă convingerea că Observatorul nu ar trebui să se ocupe, în 
contextul activităților sale, de crima organizată și de terorism, deoarece  Oficiul nu dispune de 
niciun fel de infrastructură pentru date sensibile din punctul de vedere al securității. În plus, 
nu este necesar să se consolideze competențele Oficiului în acest domeniu, pentru că deja 
există alte autorități europene care se ocupă de aceste aspecte.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în 
fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Economia digitală aflată în plină 
dezvoltare a dat naștere la din ce în ce mai 
multe încălcări ale DPI în mediul online 
printre care contrafacerea, copierea 
neautorizată și piratarea, de natură să 
aibă un impact negativ semnificativ 
asupra economiei europene și asupra 
domeniilor culturale și creative;  Este 
așadar necesar să i se asigure 
Observatorului european de combatere a 
contrafacerii și a pirateriei infrastructura 
și fondurile necesare pentru a-și putea 
îndeplini în mod eficient sarcinile și 
pentru a contribui la combaterea 
încălcărilor drepturilor de proprietate 
intelectuală;

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O abordare bine fundamentată, 
armonizată și progresivă cu privire la 
drepturile de proprietate intelectuală este 
esențială pentru realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Strategiei Europa 2020.

(3) O abordare bine fundamentată, 
armonizată și progresivă cu privire la 
drepturile de proprietate intelectuală este 
esențială pentru realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Strategiei Europa 2020 și 
ale Agendei digitale pentru Europa1.
__________________
1Comunicarea Comisiei din 26 august
2010: „O agendă digitală pentru Europa” 
COM(2010)0245/2).

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Creșterea constantă a numărului de 
încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală constituie o adevărată 
amenințare nu numai pentru economia 
Uniunii, ci și pentru sănătatea și siguranța 
consumatorilor europeni. În consecință, 
pentru combaterea eficientă a acestui 
fenomen, sunt necesare acțiuni eficace, 
imediate și coordonate la nivel european și 
internațional.

(4) Creșterea constantă a numărului de 
încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală constituie o adevărată 
amenințare nu numai pentru economia 
Uniunii, ci și pentru sănătatea și siguranța 
consumatorilor europeni și pentru 
conservarea durabilă a diversității și a 
patrimoniului cultural european. În 
consecință, pentru combaterea eficientă a 
acestui fenomen, sunt necesare acțiuni 
eficace, imediate și coordonate la nivel 
european și internațional.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Oficiul ar trebui să ofere un forum 
care să reunească autorități publice și 

(17) Oficiul ar trebui să ofere un forum 
care să reunească autorități publice și 
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reprezentanți ai sectorului privat, asigurând 
colectarea, analiza și diseminarea de date 
obiective, comparabile și fiabile cu privire 
la valoarea drepturilor de proprietate 
intelectuală și la încălcările acestor 
drepturi, la dezvoltarea de bune practici și 
strategii de protejare a drepturilor de 
proprietate intelectuală și contribuind la 
sensibilizarea publicului în legătură cu 
efectele încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală. De asemenea, Oficiul ar trebui 
să îndeplinească și alte sarcini, cum ar fi 
îmbunătățirea înțelegerii generale a valorii 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
dezvoltarea cunoștințelor de specialitate ale 
persoanelor care asigură respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală prin 
acțiuni de formare profesională adecvate, 
îmbunătățirea bazei de cunoștințe 
referitoare la tehnicile de prevenire a 
contrafacerii și ameliorarea cooperării cu 
țările terțe și cu organizațiile 
internaționale.

reprezentanți ai sectorului privat, asigurând 
colectarea, analiza și diseminarea de date 
obiective, comparabile și fiabile cu privire 
la valoarea drepturilor de proprietate 
intelectuală și la încălcările acestor 
drepturi, la dezvoltarea de bune practici și 
strategii de protejare a drepturilor de 
proprietate intelectuală și contribuind la 
sensibilizarea publicului în legătură cu 
efectele încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală. De asemenea, Oficiul ar trebui 
să îndeplinească și alte sarcini, cum ar fi 
îmbunătățirea înțelegerii generale a valorii 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
dezvoltarea cunoștințelor de specialitate ale 
persoanelor care asigură respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală prin 
acțiuni de formare profesională adecvate și
îmbunătățirea bazei de cunoștințe 
referitoare la tehnicile de prevenire a 
contrafacerii și a copiilor neautorizate.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a putea oferi informații 
cuprinzătoare și actualizate privind 
încălcările drepturilor de proprietate 
intelectuală, Oficiul  ar trebui să-și 
optimizeze cooperarea cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 18



PA\876755RO.doc 7/10 PE472.122v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În ceea ce-i privește pe reprezentanții 
sectorului privat, în cadrul reuniunilor 
Observatorului Oficiul ar trebui să implice 
o selecție reprezentativă a celor mai vizate, 
dar și mai experimentate sectoare 
economice în ceea ce privește combaterea 
încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală; mai exact, este vorba despre 
reprezentanți ai titularilor de drepturi și
furnizori de servicii de internet. De 
asemenea, este necesar să se asigure o 
reprezentare corespunzătoare a 
consumatorilor și a întreprinderilor mici și 
mijlocii.

(18) În ceea ce-i privește pe reprezentanții 
sectorului privat, în cadrul reuniunilor 
Observatorului Oficiul ar trebui să implice 
o selecție reprezentativă a celor mai vizate, 
dar și mai experimentate sectoare 
economice și culturale în ceea ce privește 
combaterea încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală; mai exact, este 
vorba despre reprezentanți ai titularilor de 
drepturi, ai furnizorilor de servicii de 
internet și ai părților implicate în 
sectoarele culturale și de creație. De 
asemenea, este necesar să se asigure o 
reprezentare corespunzătoare a 
consumatorilor și a întreprinderilor mici și 
mijlocii.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la 
instrumentele tehnice de prevenire și 
combatere a contrafacerii și pirateriei, 
inclusiv în ceea ce privește sistemele de 
depistare și identificare;

(f) îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la 
instrumentele tehnice de prevenire și 
combatere a contrafacerii, copierii 
neautorizate și pirateriei, inclusiv în ceea 
ce privește sistemele de depistare și 
identificare;

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reunirea Observatorului la intervale 
regulate, în conformitate cu articolul 4;

(a) reunirea Observatorului la intervale 
regulate, în conformitate cu articolul 4, cel 
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puțin o dată pe an;

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizarea cu regularitate de evaluări și 
rapoarte pe sectoare economice, zone 
geografice și tipuri de drepturi de 
proprietate intelectuală încălcate, care să 
analizeze, printre altele, impactul încălcării 
drepturilor de proprietate intelectuală 
asupra societății, economiei, sănătății, 
mediului, siguranței și securității, precum 
și raportul acestor încălcări cu crima 
organizată și terorismul;

(e) furnizarea cu regularitate de evaluări și 
rapoarte pe sectoare economice, zone 
geografice și tipuri de drepturi de 
proprietate intelectuală încălcate, care să 
analizeze, printre altele, impactul încălcării 
drepturilor de proprietate intelectuală 
asupra societății, economiei, sănătății, 
mediului, siguranței și securității;

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) cercetarea în domeniul instrumentelor 
tehnice destinate specialiștilor și al 
tehnicilor de comparare, inclusiv al 
sistemelor de depistare și identificare 
datorită cărora se poate face distincția 
dintre produsele autentice și cele 
contrafăcute, precum și evaluarea și 
promovarea acestor instrumente și sisteme;

(j) colectarea informațiilor, cercetarea în 
domeniul instrumentelor tehnice destinate 
specialiștilor și al tehnicilor de comparare, 
inclusiv al sistemelor de depistare și 
identificare datorită cărora se poate face 
distincția dintre produsele autentice și cele 
contrafăcute, precum și evaluarea și 
promovarea acestor instrumente și sisteme;

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ka (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) dezvoltarea unei platforme publice 
accesibile online care să ofere informații, 
exemple de cele mai bune practici, metode 
de conștientizare care pot fi descărcate 
gratuit și inițiative privind construirea de 
capacități  referitoare la numeroasele 
mijloace legislative și nelegislative de 
combatere a încălcărilor ale drepturilor 
de proprietate intelectuală;

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Printre reprezentanții din sectorul privat 
invitați să se întâlnească în cadrul 
Observatorului se numără o gamă largă și 
reprezentativă de organisme naționale și 
din Uniune aparținând sectoarelor 
economice cu cel mai mare grad de 
implicare și experiență în ceea ce privește 
combaterea încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală.

Printre reprezentanții din sectorul privat 
invitați să se întâlnească în cadrul 
Observatorului se numără o gamă largă și 
reprezentativă de organisme naționale și 
din Uniune aparținând sectoarelor 
economice și culturale cu cel mai mare 
grad de implicare și experiență în ceea ce 
privește combaterea încălcării drepturilor 
de proprietate intelectuală.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi reprezentate corespunzător și 
organizațiile de consumatori și 
întreprinderile mici și mijlocii.

Vor fi reprezentate corespunzător și 
organizațiile de consumatori, părțile 
interesate din cadrul sectoarelor culturale 
și de creație și întreprinderile mici și 
mijlocii.
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Or. en


