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Amendamentul 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comercializarea mărfurilor care încalcă 
drepturile de proprietate intelectuală aduce 
prejudicii semnificative titularilor de 
drepturi, producătorilor și comercianților 
care respectă legea. De asemenea, aceasta 
înșală consumatorii și poate să le pună în 
pericol sănătatea și siguranța. Prin urmare, 
trebuie împiedicată, în măsura posibilului, 
introducerea pe piață a unor astfel de 
mărfuri și, în acest sens, trebuie adoptate 
măsuri de contracarare a acestei activități 
ilicite fără a împiedica comerțul legitim.

(2) Comercializarea mărfurilor care încalcă 
drepturile de proprietate intelectuală aduce 
prejudicii semnificative titularilor de 
drepturi, producătorilor și comercianților 
care respectă legea. De asemenea, aceasta 
înșală consumatorii și poate să le pună în 
pericol sănătatea și siguranța. Prin urmare, 
trebuie împiedicată, în măsura posibilului, 
intrarea pe teritoriul vamal și introducerea 
pe piață a unor astfel de mărfuri și, în acest 
sens, trebuie adoptate măsuri de 
contracarare a acestei activități ilicite fără a 
împiedica comerțul legitim.

Or. fr

Amendamentul 62
Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comercializarea mărfurilor care încalcă 
drepturile de proprietate intelectuală 
aduce prejudicii semnificative titularilor de 
drepturi, producătorilor și comercianților 
care respectă legea. De asemenea, aceasta 
înșală consumatorii și poate să le pună în 
pericol sănătatea și siguranța. Prin urmare, 
trebuie împiedicată, în măsura posibilului, 
introducerea pe piață a unor astfel de 
mărfuri și, în acest sens, trebuie adoptate 
măsuri de contracarare a acestei activități 
ilicite fără a împiedica comerțul legitim.

(2) Comercializarea mărfurilor care încalcă 
drepturile de marcă și drepturile de autor
aduce prejudicii semnificative titularilor de 
drepturi, producătorilor și comercianților 
care respectă legea. De asemenea, aceasta 
înșală consumatorii și poate să le pună în 
pericol sănătatea și siguranța. Prin urmare, 
trebuie împiedicată, în măsura posibilului, 
introducerea pe piață a unor astfel de 
mărfuri și, în acest sens, trebuie adoptate 
măsuri de contracarare a acestei activități 
ilicite fără a împiedica comerțul legitim.
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Amendamentul 63
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Revizuirea Regulamentului (CE) 
nr. 1383/2003 a arătat că anumite 
îmbunătățiri ale cadrului legal au fost 
necesare pentru a consolida asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală, precum și pentru a asigura un 
nivel adecvat de claritate juridică, ținând 
cont astfel de evoluțiile înregistrate în 
domeniul economic, comercial și juridic.

(3) Revizuirea Regulamentului (CE) 
nr. 1383/2003 a arătat că anumite 
îmbunătățiri ale cadrului legal au fost 
necesare pentru a consolida asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală de către autoritățile vamale, 
precum și pentru a asigura un nivel adecvat 
de claritate juridică, ținând cont astfel de 
evoluțiile înregistrate în domeniul 
economic, comercial și juridic. Comisia ar 
trebui să ia toate măsurile pentru a 
asigura o aplicare armonizată, fără 
întârzieri inutile, de către autoritățile 
vamale a noului cadru juridic pe întreg 
teritoriul Uniunii pentru a asigura 
aplicarea eficientă a drepturilor de 
proprietate intelectuală, care ar proteja 
titularii drepturilor fără a constitui un 
obstacol pentru schimburile comerciale. 
Implementarea Codului Vamal 
Modernizat și în special a unui sistem 
interoperabil de „vamă 
electronică”(„eCustoms”) ar putea 
facilita în viitor o astfel de aplicare a 
acestor drepturi.

Or. en

Amendamentul 64
Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Revizuirea Regulamentului (CE) 
nr. 1383/2003 a arătat că anumite 
îmbunătățiri ale cadrului legal au fost 
necesare pentru a consolida asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală, precum și pentru a asigura un 
nivel adecvat de claritate juridică, ținând 
cont astfel de evoluțiile înregistrate în 
domeniul economic, comercial și juridic.

(3) Revizuirea Regulamentului (CE) 
nr. 1383/2003 a arătat că anumite 
îmbunătățiri ale cadrului legal au fost 
necesare pentru a consolida asigurarea 
respectării unor anumite drepturi de 
proprietate intelectuală, în special a 
drepturilor de marcă și a drepturilor de 
autor, precum și pentru a asigura un nivel 
adecvat de claritate juridică, ținând cont 
astfel de evoluțiile înregistrate în domeniul 
economic, comercial și juridic. Revizuirea 
respectivă a arătat, de asemenea, că 
măsurile la frontieră nu ar trebui să fie 
aplicabile în cazul altor drepturi de 
proprietate intelectuală, în special al 
brevetelor și al certificatelor suplimentare 
de protecție pentru medicamente, în cazul 
cărora determinarea corespunzătoare a 
încălcării depinde de proceduri judiciare 
de un înalt nivel tehnic. De asemenea, s-a 
stabilit că măsurile la frontieră nu ar 
trebui să se aplice mărfurilor în tranzit.

Or. en

Amendamentul 65
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile vamale trebuie să poată 
controla mărfurile care sunt sau care ar fi 
trebuit să fie supuse supravegherii vamale 
pe teritoriul vamal al Uniunii, în vederea 
asigurării respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală. Asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală la frontiere, în măsura în care 
mărfurile sunt sau ar fi trebuit să fie sub 
„supraveghere vamală” în sensul 

(4) Autoritățile vamale trebuie să poată 
controla mărfurile care sunt sau care ar fi 
trebuit să fie supuse supravegherii vamale 
pe teritoriul vamal al Uniunii, inclusiv 
mărfurile care fac obiectul unei proceduri 
suspensive, în vederea asigurării respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală. 
Asigurarea respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală la frontiere, în 
măsura în care mărfurile sunt sau ar fi 
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Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului vamal 
comunitar, reprezintă o bună utilizare a 
resurselor. În cazul în care mărfurile sunt 
reținute de autoritățile vamale la frontieră 
este necesară o singură procedură, pe când 
pentru mărfurile găsite pe piață, care au 
fost dezagregate și livrate distribuitorilor, 
este nevoie de mai multe proceduri 
distincte. Ar trebui să se prevadă o excepție 
pentru mărfurile puse în liberă circulație în 
cadrul regimului destinației finale, pentru 
că aceste mărfuri rămân sub supraveghere 
vamală chiar dacă au fost puse în liberă 
circulație. De asemenea, este necesar ca 
regulamentul să nu se aplice mărfurilor 
transportate de pasageri în bagajele 
personale, în măsura în care acestea sunt de 
uz personal și nu există indicii că este 
vorba de trafic comercial.

trebuit să fie sub „supraveghere vamală” în 
sensul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 
al Consiliului de instituire a Codului vamal 
comunitar, reprezintă o bună utilizare a 
resurselor. În cazul în care mărfurile sunt 
reținute de autoritățile vamale la frontieră 
este necesară o singură procedură, pe când 
pentru mărfurile găsite pe piață, care au 
fost dezagregate și livrate distribuitorilor, 
este nevoie de mai multe proceduri 
distincte. Ar trebui să se prevadă o excepție 
pentru mărfurile puse în liberă circulație în 
cadrul regimului destinației finale, pentru 
că aceste mărfuri rămân sub supraveghere 
vamală chiar dacă au fost puse în liberă 
circulație. De asemenea, este necesar ca 
regulamentul să nu se aplice mărfurilor 
transportate de pasageri în bagajele 
personale, în măsura în care acestea sunt de 
uz personal și nu există indicii că este 
vorba de trafic comercial.

Or. en

Amendamentul 66
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile vamale trebuie să poată 
controla mărfurile care sunt sau care ar fi 
trebuit să fie supuse supravegherii vamale 
pe teritoriul vamal al Uniunii, în vederea 
asigurării respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală. Asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală la frontiere, în măsura în care 
mărfurile sunt sau ar fi trebuit să fie sub 
„supraveghere vamală” în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului vamal 
comunitar, reprezintă o bună utilizare a 
resurselor. În cazul în care mărfurile sunt 

(4) Autoritățile vamale trebuie să poată 
controla mărfurile care sunt sau care ar fi 
trebuit să fie supuse supravegherii vamale 
pe teritoriul vamal al Uniunii, în vederea 
asigurării respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală. Asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală la frontiere, în măsura în care 
mărfurile sunt sau ar fi trebuit să fie sub 
„supraveghere vamală” în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului vamal 
comunitar, reprezintă o bună utilizare a 
resurselor. În cazul în care mărfurile sunt 
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reținute de autoritățile vamale la frontieră 
este necesară o singură procedură, pe când 
pentru mărfurile găsite pe piață, care au 
fost dezagregate și livrate distribuitorilor, 
este nevoie de mai multe proceduri 
distincte. Ar trebui să se prevadă o excepție 
pentru mărfurile puse în liberă circulație în 
cadrul regimului destinației finale, pentru 
că aceste mărfuri rămân sub supraveghere 
vamală chiar dacă au fost puse în liberă 
circulație. De asemenea, este necesar ca 
regulamentul să nu se aplice mărfurilor 
transportate de pasageri în bagajele 
personale, în măsura în care acestea sunt 
de uz personal și nu există indicii că este 
vorba de trafic comercial.

reținute de autoritățile vamale la frontieră 
este necesară o singură procedură, pe când 
pentru mărfurile găsite pe piață, care au 
fost dezagregate și livrate distribuitorilor, 
este nevoie de mai multe proceduri 
distincte. Ar trebui să se prevadă o excepție 
pentru mărfurile puse în liberă circulație în 
cadrul regimului destinației finale, pentru 
că aceste mărfuri rămân sub supraveghere 
vamală chiar dacă au fost puse în liberă 
circulație. În cazul în care bagajul 
personal al unui călător conține mărfuri 
cu caracter necomercial în limita 
prevăzută de regimul de scutire de taxe 
vamale și în cazul în care nu există indicii 
concrete care să sugereze că mărfurile fac 
parte din traficul comercial, statele 
membre ar trebui să considere că astfel de 
mărfuri nu intră în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 67
Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile vamale trebuie să poată 
controla mărfurile care sunt sau care ar fi 
trebuit să fie supuse supravegherii vamale 
pe teritoriul vamal al Uniunii, în vederea 
asigurării respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală. Asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală la frontiere, în măsura în care 
mărfurile sunt sau ar fi trebuit să fie sub
„supraveghere vamală” în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului vamal 
comunitar, reprezintă o bună utilizare a 
resurselor. În cazul în care mărfurile sunt 
reținute de autoritățile vamale la frontieră 

(4) Autoritățile vamale trebuie să poată 
controla mărfurile care sunt sau care ar fi 
trebuit să fie supuse supravegherii vamale 
pe teritoriul vamal al Uniunii, în vederea 
asigurării respectării drepturilor de marcă 
și a drepturilor de autor. Asigurarea 
respectării acestor drepturi de proprietate 
intelectuală la frontiere, în măsura în care 
mărfurile sunt sau ar fi trebuit să fie sub 
„supraveghere vamală” în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului vamal 
comunitar, reprezintă o bună utilizare a 
resurselor. În cazul în care mărfurile sunt 
reținute de autoritățile vamale la frontieră 
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este necesară o singură procedură, pe când 
pentru mărfurile găsite pe piață, care au 
fost dezagregate și livrate distribuitorilor, 
este nevoie de mai multe proceduri 
distincte. Ar trebui să se prevadă o excepție 
pentru mărfurile puse în liberă circulație în 
cadrul regimului destinației finale, pentru 
că aceste mărfuri rămân sub supraveghere 
vamală chiar dacă au fost puse în liberă 
circulație. De asemenea, este necesar ca 
regulamentul să nu se aplice mărfurilor 
transportate de pasageri în bagajele 
personale, în măsura în care acestea sunt 
de uz personal și nu există indicii că este 
vorba de trafic comercial.

este necesară o singură procedură, pe când 
pentru mărfurile găsite pe piață, care au 
fost dezagregate și livrate distribuitorilor, 
este nevoie de mai multe proceduri 
distincte. Ar trebui să se prevadă o excepție 
pentru mărfurile puse în liberă circulație în 
cadrul regimului destinației finale, pentru 
că aceste mărfuri rămân sub supraveghere 
vamală chiar dacă au fost puse în liberă 
circulație. De asemenea, este esențial ca 
regulamentul să nu se aplice mărfurilor 
transportate de pasageri în bagajele 
personale, în măsura în care nu există 
indicii, pe baza procedurilor legale 
aplicabile, că acestea au un scop
comercial.

Or. en

Amendamentul 68
Anna Hedh

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 nu se 
aplică anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală și exclude anumite încălcări. 
Pentru a consolida asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
controlul vamal ar trebui, prin urmare, să 
fie extins la alte tipuri de infracțiuni, cum 
ar fi încălcări care rezultă din comerțul 
paralel, precum și alte încălcări ale 
drepturilor în cazul cărora autoritățile 
vamale asigură deja respectarea 
legislației, dar care nu sunt acoperite de 
Regulamentul (CE) nr. 1383/2003. În 
același scop, este necesar să se includă în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, pe lângă drepturile deja 
acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 1383/2003, denumirile comerciale, în 
măsura în care acestea sunt protejate de 

(5) Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 nu se 
aplică anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală și exclude anumite încălcări. 
Pentru a consolida asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
controlul vamal ar trebui, prin urmare, să 
fie extins la alte tipuri de infracțiuni care 
nu sunt acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 1383/2003. În acest scop, este necesar 
să se includă în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, pe lângă drepturile 
deja acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 1383/2003, denumirile comerciale, în 
măsura în care acestea sunt protejate de 
legislația națională ca drepturi de 
proprietate exclusivă, topografia 
produselor semiconductoare, modelele de 
utilitate și dispozitivele pentru eludarea 
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legislația națională ca drepturi de 
proprietate exclusivă, topografia 
produselor semiconductoare, modelele de 
utilitate și dispozitivele pentru eludarea 
măsurilor tehnologice, precum și orice 
drept exclusiv de proprietate intelectuală 
stabilit de legislația Uniunii.

măsurilor tehnologice.

Or. sv

Amendamentul 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 nu se 
aplică anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală și exclude anumite încălcări. 
Pentru a consolida asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
controlul vamal ar trebui, prin urmare, să 
fie extins la alte tipuri de infracțiuni, cum 
ar fi încălcări care rezultă din comerțul 
paralel, precum și alte încălcări ale 
drepturilor în cazul cărora autoritățile 
vamale asigură deja respectarea 
legislației, dar care nu sunt acoperite de 
Regulamentul (CE) nr. 1383/2003. În 
același scop, este necesar să se includă în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, pe lângă drepturile deja 
acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 1383/2003, denumirile comerciale, în 
măsura în care acestea sunt protejate de 
legislația națională ca drepturi de 
proprietate exclusivă, topografia 
produselor semiconductoare, modelele de 
utilitate și dispozitivele pentru eludarea 
măsurilor tehnologice, precum și orice 
drept exclusiv de proprietate intelectuală 
stabilit de legislația Uniunii.

(5) Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 nu se 
aplică anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală și exclude anumite încălcări. 
Pentru a consolida asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
controlul vamal ar trebui, prin urmare, să 
fie extins la alte tipuri de infracțiuni care 
nu sunt acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 1383/2003. În același scop, este necesar 
să se includă în domeniul de aplicare al
prezentului regulament, pe lângă drepturile 
deja acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 1383/2003, denumirile comerciale, în 
măsura în care acestea sunt protejate de 
legislația națională ca drepturi de 
proprietate exclusivă, topografia 
produselor semiconductoare, modelele de 
utilitate și dispozitivele pentru eludarea 
măsurilor tehnologice, precum și orice 
drept exclusiv de proprietate intelectuală 
stabilit de legislația Uniunii.

Or. fr
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Amendamentul 70
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 nu se 
aplică anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală și exclude anumite încălcări.
Pentru a consolida asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
controlul vamal ar trebui, prin urmare, să 
fie extins la alte tipuri de infracțiuni, cum 
ar fi încălcări care rezultă din comerțul 
paralel, precum și alte încălcări ale 
drepturilor în cazul cărora autoritățile 
vamale asigură deja respectarea 
legislației, dar care nu sunt acoperite de 
Regulamentul (CE) nr. 1383/2003. În 
același scop, este necesar să se includă în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, pe lângă drepturile deja 
acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 1383/2003, denumirile comerciale, în 
măsura în care acestea sunt protejate de 
legislația națională ca drepturi de 
proprietate exclusivă, topografia 
produselor semiconductoare, modelele de 
utilitate și dispozitivele pentru eludarea 
măsurilor tehnologice, precum și orice 
drept exclusiv de proprietate intelectuală 
stabilit de legislația Uniunii.

(5) Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 nu se 
aplică anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală și exclude anumite încălcări. 
Din acest motiv, este necesar să se includă 
în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, pe lângă drepturile deja 
acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 1383/2003, denumirile comerciale, în 
măsura în care acestea sunt protejate de 
legislația națională ca drepturi de 
proprietate exclusivă, topografia 
produselor semiconductoare, modelele de 
utilitate și dispozitivele pentru eludarea 
măsurilor tehnologice, precum și orice 
drept exclusiv de proprietate intelectuală 
stabilit de legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 71
Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 nu se 
aplică anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală și exclude anumite încălcări. 
Pentru a consolida asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
controlul vamal ar trebui, prin urmare, să 
fie extins la alte tipuri de infracțiuni, cum 
ar fi încălcări care rezultă din comerțul 
paralel, precum și alte încălcări ale 
drepturilor în cazul cărora autoritățile 
vamale asigură deja respectarea 
legislației, dar care nu sunt acoperite de 
Regulamentul (CE) nr. 1383/2003. În 
același scop, este necesar să se includă în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, pe lângă drepturile deja 
acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 1383/2003, denumirile comerciale, în 
măsura în care acestea sunt protejate de 
legislația națională ca drepturi de 
proprietate exclusivă, topografia 
produselor semiconductoare, modelele de 
utilitate și dispozitivele pentru eludarea 
măsurilor tehnologice, precum și orice 
drept exclusiv de proprietate intelectuală 
stabilit de legislația Uniunii.

(5) Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 nu se 
aplică anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală și exclude anumite încălcări. 
Pentru a asigura aplicarea eficientă a 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
controlul vamal ar trebui să vizeze anumite 
încălcări. În acest scop, este necesar să se 
includă în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, pe lângă drepturile 
deja acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 1383/2003, dispozitivele specifice 
concepute pentru eludarea măsurilor 
tehnologice de protecție.

Or. en

Amendamentul 72
Louis Grech

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prin aplicarea sa deplină, prezentul 
regulament ar trebui să contribuie într-o 
mai mare măsură la crearea unei piețe 
unice care să asigure o protecție mai 
eficientă a titularilor de drepturi, să 
stimuleze creativitatea și inovarea și să 
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ofere consumatorilor produse fiabile și de 
calitate înaltă, ceea ce ar trebui să 
consolideze tranzacțiile transfrontaliere 
dintre consumatori, întreprinderi și 
comercianți.

Or. en

Amendamentul 73
Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Este necesar ca orice persoană, 
indiferent dacă este sau nu titular al unui 
drept de proprietate intelectuală, care 
poate iniția în nume propriu proceduri 
judiciare cu privire la o eventuală încălcare 
a acestui drept, să aibă dreptul de a depune 
o cerere de intervenție a autorităților 
vamale.

(8) Este necesar ca orice persoană, 
indiferent dacă este sau nu titular al unui 
drept de marcă sau al unui drept de autor, 
care poate iniția în nume propriu proceduri 
judiciare cu privire la o eventuală încălcare 
a acestui drept, să aibă dreptul de a depune 
o cerere de intervenție a autorităților 
vamale.

Or. en

Amendamentul 74
Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se garanta respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală pe 
întreg teritoriul Uniunii, este necesar să se 
prevadă, în cazul în care o persoană având 
dreptul de a depune o cerere de intervenție 
dorește asigurarea respectării unui drept de 
proprietate intelectuală acoperind întreg 
teritoriul Uniunii, ca persoana respectivă să 
poată solicita autorităților vamale dintr-un 

(9) Pentru a se garanta respectarea 
eficientă a drepturilor de proprietate 
intelectuală pe întreg teritoriul Uniunii, 
este necesar să se prevadă, în cazul în care 
o persoană având dreptul de a depune o 
cerere de intervenție dorește asigurarea 
respectării unui drept de proprietate 
intelectuală relevant, acoperind întreg 
teritoriul Uniunii, ca persoana respectivă să 



AM\890182RO.doc 13/120 PE480.583v02-00

RO

stat membru să ia o decizie necesitând 
intervenția autorităților vamale atât din 
statul membru respectiv cât și din alte state 
membre în care se dorește să se asigure 
respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală.

poată solicita autorităților vamale dintr-un 
stat membru să ia o decizie necesitând 
intervenția autorităților vamale atât din 
statul membru respectiv cât și din alte state 
membre în care se dorește să se asigure 
respectarea dreptului de proprietate 
intelectuală în cauză.

Or. en

Amendamentul 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a asigura aplicarea rapidă a 
drepturilor de proprietate intelectuală, este 
necesar să se prevadă că, în cazul în care 
autoritățile vamale au suspiciuni, pe baza 
unor dovezi corespunzătoare, că mărfurile 
aflate sub supravegherea lor încalcă 
drepturile de proprietate intelectuală, 
autoritățile vamale respective pot suspenda 
acordarea liberului de vamă sau pot reține 
mărfurile, fie din proprie inițiativă, fie la 
cerere, pentru a permite persoanelor care 
au dreptul de a depune o cerere de 
intervenție a autorităților vamale să inițieze 
proceduri pentru a determina dacă un drept 
de proprietate intelectuală a fost încălcat.

(10) Pentru a asigura aplicarea rapidă a 
drepturilor de proprietate intelectuală, este 
necesar să se prevadă că, în cazul în care 
autoritățile vamale au suspiciuni, pe baza 
unor indicii suficiente, că mărfurile aflate 
sub supravegherea lor încalcă drepturile de 
proprietate intelectuală, autoritățile vamale 
respective pot suspenda acordarea liberului 
de vamă sau pot reține mărfurile, fie din 
proprie inițiativă, fie la cerere, pentru a 
permite persoanelor care au dreptul de a 
depune o cerere de intervenție a 
autorităților vamale să inițieze proceduri 
pentru a determina dacă un drept de 
proprietate intelectuală a fost încălcat.

Or. fr

Amendamentul 76
Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 10



PE480.583v02-00 14/120 AM\890182RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a asigura aplicarea rapidă a 
drepturilor de proprietate intelectuală, este 
necesar să se prevadă că, în cazul în care 
autoritățile vamale au suspiciuni, pe baza 
unor dovezi corespunzătoare, că mărfurile 
aflate sub supravegherea lor încalcă 
drepturile de proprietate intelectuală, 
autoritățile vamale respective pot suspenda 
acordarea liberului de vamă sau pot reține 
mărfurile, fie din proprie inițiativă, fie la 
cerere, pentru a permite persoanelor care 
au dreptul de a depune o cerere de 
intervenție a autorităților vamale să inițieze 
proceduri pentru a determina dacă un drept 
de proprietate intelectuală a fost încălcat.

(10) Pentru a asigura aplicarea eficientă și 
legitimă a drepturilor de proprietate 
intelectuală, este necesar să se prevadă că, 
în cazul în care autoritățile vamale au 
suspiciuni, pe baza unor indicii 
corespunzătoare, rezultate în urma 
aplicării procedurilor legale, că mărfurile 
aflate sub supravegherea lor încalcă 
drepturile de proprietate intelectuală 
pertinente, autoritățile vamale respective 
pot suspenda acordarea liberului de vamă 
sau pot reține mărfurile, fie din proprie 
inițiativă, fie la cerere, pentru a permite 
persoanelor care au dreptul de a depune o 
cerere de intervenție a autorităților vamale 
să inițieze proceduri pentru a determina 
dacă un astfel de drept de proprietate 
intelectuală a fost încălcat.

Or. en

Amendamentul 77
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În cazul în care mărfurile în tranzit 
sunt suspectate de a fi imitații sau copii 
ale unui produs protejat în Uniune printr-
un drept de proprietate intelectuală, 
autoritățile vamale ar trebui să solicite 
declarantului sau deținătorului 
mărfurilor să prezinte dovezi suficiente că 
destinația finală a mărfurilor este în afara 
teritoriului Uniunii. În absența unor 
dovezi suficiente care să demonstreze 
contrariul, autoritățile vamale ar trebui să 
presupună că există o probabilitate 
importantă ca mărfurile respective să fie 
deturnate pe piața Uniunii. Comisia ar 
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trebui să adopte orientări care să ofere 
autorităților vamale criterii pentru a 
evalua în mod eficient riscul de deturnare 
a acestor mărfuri pe piața Uniunii, luând 
în considerare jurisprudența pertinentă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Or. en

(A se vedea amendamentele la articolele 16 și 17).

Justificare

Întrucât raportorul consideră că există un grad ridicat de incertitudine privind modificarea 
reglementărilor materiale pentru ca acestea să acopere simplul tranzit al mărfurilor care 
sunt imitații sau copii ale mărfurilor protejate în UE, acesta propune includerea acestei 
garanții suplimentare pentru a preveni pătrunderea pe piața internă a acestor mărfuri. 
Trebuie îndeplinite două condiții, astfel încât autoritățile vamale să poată suspenda 
acordarea liberului de vamă sau să poată reține mărfurile: mărfurile trebuie să fie suspectate 
de a fi contrafăcute sau piratate și dovezile furnizate trebuie să fie insuficiente.

Amendamentul 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care mărfurile susceptibile 
de a aduce atingere drepturilor de 
proprietate intelectuală nu sunt mărfuri 
contrafăcute sau piratate, poate fi dificil de 
determinat de către autoritățile vamale, pe 
baza unei simple examinări vizuale, dacă 
un drept de proprietate intelectuală a fost 
încălcat. Este necesar, prin urmare, să se 
prevadă deschiderea unei proceduri, cu 
excepția cazului în care părțile în cauză, și 
anume deținătorul mărfurilor și titularul 
drepturilor, convin să abandoneze 
mărfurile în vederea distrugerii. Este 
necesar ca sarcina de a determina dacă a 
fost încălcat un drept de proprietate 
intelectuală și de a lua deciziile 
corespunzătoare în privința respectivelor 

(11) În cazul în care mărfurile susceptibile 
de a aduce atingere drepturilor de 
proprietate intelectuală nu sunt mărfuri 
contrafăcute sau piratate, poate fi dificil de 
determinat de către autoritățile vamale, pe 
baza unei simple examinări vizuale, dacă 
un drept de proprietate intelectuală a fost 
încălcat. Este necesar, prin urmare, să se 
prevadă deschiderea unei proceduri, cu 
excepția cazului în care părțile în cauză, și 
anume declarantul sau deținătorul 
mărfurilor și titularul drepturilor, convin să 
abandoneze mărfurile în vederea 
distrugerii. Este necesar ca sarcina de a 
determina dacă a fost încălcat un drept de 
proprietate intelectuală și de a lua deciziile 
corespunzătoare în privința respectivelor 



PE480.583v02-00 16/120 AM\890182RO.doc

RO

încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală să revină autorităților 
competente care se ocupă de aceste 
proceduri.

încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală să revină autorităților 
competente care se ocupă de aceste 
proceduri.

Or. fr

Amendamentul 79
Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care mărfurile susceptibile 
de a aduce atingere drepturilor de 
proprietate intelectuală nu sunt mărfuri 
contrafăcute sau piratate, poate fi dificil de 
determinat de către autoritățile vamale, pe 
baza unei simple examinări vizuale, dacă 
un drept de proprietate intelectuală a fost 
încălcat. Este necesar, prin urmare, să se 
prevadă deschiderea unei proceduri, cu 
excepția cazului în care părțile în cauză, 
și anume deținătorul mărfurilor și 
titularul drepturilor, convin să 
abandoneze mărfurile în vederea 
distrugerii. Este necesar ca sarcina de a 
determina dacă a fost încălcat un drept de 
proprietate intelectuală și de a lua deciziile 
corespunzătoare în privința respectivelor 
încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală să revină autorităților 
competente care se ocupă de aceste 
proceduri.

(11) În cazul în care mărfurile susceptibile 
de a aduce atingere drepturilor de 
proprietate intelectuală nu sunt mărfuri 
contrafăcute sau piratate, poate fi dificil de 
determinat de către autoritățile vamale, pe 
baza unei simple examinări vizuale, dacă 
un alt drept de proprietate intelectuală a 
fost încălcat. Este necesar, prin urmare, să 
se prevadă deschiderea unei proceduri. 
Este necesar ca sarcina de a determina dacă 
a fost încălcat un drept de proprietate 
intelectuală relevant și de a lua deciziile 
corespunzătoare să revină autorităților 
competente care se ocupă de aceste 
proceduri.

Or. en

Amendamentul 80
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a reduce la minimum sarcinile 
și costurile administrative, trebuie să se 
introducă o procedură specifică pentru 
transporturile mici de mărfuri contrafăcute 
și piratate, care ar permite ca mărfurile să 
fie distruse fără acordul titularului de 
drepturi. Pentru a stabili pragurile dincolo
de care transporturile urmează să fie 
considerate transporturi mici, prezentul 
regulament trebuie să delege Comisiei 
competența de a adopta acte fără caracter 
legislativ și cu domeniu de aplicare 
general, în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este importantă desfășurarea 
de către Comisie a unor consultări 
adecvate în etapa pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți.

(13) Pentru a reduce la minimum sarcinile 
și costurile administrative, trebuie să se 
introducă o procedură specifică pentru 
transporturile mici de mărfuri contrafăcute 
și piratate, care ar permite ca mărfurile să 
fie distruse fără acordul titularului de 
drepturi.

Or. de

Amendamentul 81
Anna Hedh

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a reduce la minimum sarcinile 
și costurile administrative, trebuie să se 
introducă o procedură specifică pentru 
transporturile mici de mărfuri contrafăcute 
și piratate, care ar permite ca mărfurile să 
fie distruse fără acordul titularului de 
drepturi. Pentru a stabili pragurile 
dincolo de care transporturile urmează să 
fie considerate transporturi mici, 
prezentul regulament trebuie să delege 
Comisiei competența de a adopta acte fără 
caracter legislativ și cu domeniu de 
aplicare general, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 

(13) Pentru a reduce la minimum sarcinile 
și costurile administrative, trebuie să se 
introducă o procedură specifică pentru 
transporturile mici de mărfuri contrafăcute 
și piratate.
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funcționarea Uniunii Europene. Este 
importantă desfășurarea de către Comisie 
a unor consultări adecvate în etapa 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți.

Or. sv

Amendamentul 82
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a reduce la minimum sarcinile 
și costurile administrative, trebuie să se 
introducă o procedură specifică pentru 
transporturile mici de mărfuri contrafăcute 
și piratate, care ar permite ca mărfurile să 
fie distruse fără acordul titularului de 
drepturi. Pentru a stabili pragurile dincolo 
de care transporturile urmează să fie 
considerate transporturi mici, prezentul 
regulament trebuie să delege Comisiei 
competența de a adopta acte fără caracter 
legislativ și cu domeniu de aplicare 
general, în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este importantă desfășurarea 
de către Comisie a unor consultări 
adecvate în etapa pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți.

(13) Pentru a reduce la minimum sarcinile 
și costurile administrative, trebuie să se 
introducă o procedură specifică pentru 
transporturile mici de mărfuri contrafăcute 
și piratate, care ar permite ca mărfurile să 
fie distruse fără acordul titularului de 
drepturi.

Or. en

Amendamentul 83
Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a reduce la minimum sarcinile 
și costurile administrative, trebuie să se 
introducă o procedură specifică pentru 
transporturile mici de mărfuri contrafăcute 
și piratate, care ar permite ca mărfurile să 
fie distruse fără acordul titularului de 
drepturi. Pentru a stabili pragurile dincolo
de care transporturile urmează să fie 
considerate transporturi mici, prezentul 
regulament trebuie să delege Comisiei 
competența de a adopta acte fără caracter 
legislativ și cu domeniu de aplicare 
general, în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este importantă desfășurarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți.

(13) Pentru a reduce la minimum sarcinile 
și costurile administrative, fără a aduce 
atingere dreptului consumatorului final 
de a fi informat în mod corespunzător
într-un termen rezonabil cu privire la 
temeiul juridic al acțiunilor întreprinse de 
autoritățile vamale, trebuie să se introducă 
o procedură specifică pentru transporturile 
mici de mărfuri contrafăcute și piratate, 
care ar permite ca mărfurile să fie distruse 
fără acordul titularului de drepturi. Pentru a 
stabili pragurile dincolo de care 
transporturile urmează să fie considerate 
transporturi mici, prezentul regulament 
trebuie să delege Comisiei competența de a 
adopta acte fără caracter legislativ și cu 
domeniu de aplicare general, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Este importantă desfășurarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate și a 
unor consultări publice în etapa 
pregătitoare, inclusiv cu organizațiile 
consumatorilor și cu cele pentru apărarea 
drepturilor civile, precum și la nivel de 
experți.

Or. en

Amendamentul 84
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Atunci când pregătește și elaborează 
acte delegate, Comisia trebuie să asigure 
transmiterea simultană, la timp și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

eliminat
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Or. de

Amendamentul 85
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Atunci când pregătește și elaborează 
acte delegate, Comisia trebuie să asigure 
transmiterea simultană, la timp și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

eliminat

Or. en

Justificare

Odată cu definirea transporturilor mici în prezentul regulament, nu mai sunt necesare actele 
delegate.

Amendamentul 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru o mai mare claritate juridică și 
în vederea protejării intereselor 
comercianților legitimi față de o eventuală 
aplicare abuzivă a dispozițiilor vamale de 
asigurare a respectării legislației, este 
necesară modificarea termenelor pentru 
reținerea mărfurilor susceptibile de a aduce 
atingere unui drept de proprietate 
intelectuală, a condițiilor în care 
autoritățile vamale trebuie să transfere 
titularilor de drepturi informații privind 
transporturile, a condițiilor de aplicare a 
procedurii care permite distrugerea 
mărfurilor sub control vamal, altele decât 

(15) Pentru o mai mare claritate juridică și 
în vederea protejării intereselor 
comercianților legitimi față de o eventuală 
aplicare abuzivă a dispozițiilor vamale de 
asigurare a respectării legislației, este 
necesară modificarea termenelor pentru 
reținerea mărfurilor susceptibile de a aduce 
atingere unui drept de proprietate 
intelectuală, a condițiilor în care 
autoritățile vamale trebuie să transfere 
titularilor de drepturi informații privind 
transporturile și a condițiilor de aplicare a 
procedurii care permite distrugerea 
mărfurilor sub control vamal, altele decât 
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mărfurile contrafăcute și piratate, pentru 
încălcări presupuse ale drepturilor de 
proprietate intelectuală, precum și 
introducerea unei dispoziții care să 
permită deținătorului mărfurilor să își 
exprime opiniile înainte ca administrația 
vamală să ia o decizie care l-ar afecta în 
mod negativ.

mărfurile contrafăcute și piratate, pentru 
încălcări presupuse ale drepturilor de 
proprietate intelectuală.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se facă o distincție clară între, pe de o parte, comercianții care îndeplinesc în 
mod constant formalitățile vamale și, pe de altă parte, consumatorul final. Cei dintâi cunosc 
foarte bine procedurile vamale și, în consecință, nu trebuie instituite proceduri administrative 
îndelungate, care să împiedice intervenția eficientă și rapidă a autorității vamale competente.

Amendamentul 87
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru o mai mare claritate juridică și 
în vederea protejării intereselor 
comercianților legitimi față de o eventuală 
aplicare abuzivă a dispozițiilor vamale de 
asigurare a respectării legislației, este 
necesară modificarea termenelor pentru 
reținerea mărfurilor susceptibile de a aduce 
atingere unui drept de proprietate
intelectuală, a condițiilor în care 
autoritățile vamale trebuie să transfere 
titularilor de drepturi informații privind 
transporturile, a condițiilor de aplicare a 
procedurii care permite distrugerea 
mărfurilor sub control vamal, altele decât 
mărfurile contrafăcute și piratate, pentru 
încălcări presupuse ale drepturilor de 
proprietate intelectuală, precum și
introducerea unei dispoziții care să permită 
deținătorului mărfurilor să își exprime 
opiniile înainte ca administrația vamală să 

(15) Pentru o mai mare claritate juridică și 
în vederea protejării intereselor 
comercianților legitimi față de o eventuală 
aplicare abuzivă a dispozițiilor vamale de 
asigurare a respectării legislației, este 
necesară modificarea termenelor pentru 
reținerea mărfurilor susceptibile de a aduce 
atingere unui drept de proprietate 
intelectuală, a condițiilor în care 
autoritățile vamale trebuie să transfere 
titularilor de drepturi informații privind 
transporturile și a condițiilor de aplicare a 
procedurii care permite distrugerea 
mărfurilor sub control vamal pentru 
încălcări presupuse ale drepturilor de 
proprietate intelectuală. În cazul în care 
autoritățile vamale intervin ca urmare a 
acceptării unei cereri, este necesară, de 
asemenea, introducerea unei dispoziții care 
să permită deținătorului mărfurilor să își 
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ia o decizie care l-ar afecta în mod 
negativ.

exprime opiniile înainte ca administrația 
vamală să suspende acordarea liberului de 
vamă sau să rețină mărfurile suspectate 
de încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, dar care nu sunt mărfuri 
contrafăcute sau pirate, întrucât poate fi 
dificil pentru autoritățile vamale să 
determine, pe baza unei simple examinări 
vizuale, dacă ar putea fi încălcat un drept 
de proprietate intelectuală.

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 16 alineatul (3)].

Justificare

În majoritatea cazurilor, intervenția autorităților vamale se bazează pe o suspiciune clară și 
în cele din urmă se dovedește a fi justificată. Prin urmare, dreptul de a fi audiat ar trebui să 
se limiteze la alte mărfuri decât cele contrafăcute sau piratate, în cazul cărora poate fi mai 
dificil să se determine de către autoritățile vamale, pe baza unei simple examinări vizuale, 
dacă ar putea fi încălcat un drept de proprietate intelectuală, precum și la situațiile în care 
autoritățile vamale intervin ca urmare a acceptării unei cereri, dacă interesele contradictorii 
ale părților afectate pot fi importante.

Amendamentul 88
Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru o mai mare claritate juridică și 
în vederea protejării intereselor 
comercianților legitimi față de o eventuală 
aplicare abuzivă a dispozițiilor vamale de 
asigurare a respectării legislației, este 
necesară modificarea termenelor pentru 
reținerea mărfurilor susceptibile de a aduce 
atingere unui drept de proprietate 
intelectuală, a condițiilor în care 
autoritățile vamale trebuie să transfere 
titularilor de drepturi informații privind 
transporturile, a condițiilor de aplicare a 
procedurii care permite distrugerea 

(15) Pentru o mai mare claritate juridică și 
în vederea protejării intereselor 
comercianților legitimi față de o eventuală 
aplicare abuzivă a dispozițiilor vamale de 
asigurare a respectării legislației, este 
necesară modificarea termenelor pentru 
reținerea mărfurilor susceptibile de a aduce 
atingere unui drept de proprietate 
intelectuală relevant, a condițiilor în care 
autoritățile vamale trebuie să transfere 
titularilor de drepturi informații privind 
transporturile, a condițiilor de aplicare a 
procedurii care permite distrugerea 



AM\890182RO.doc 23/120 PE480.583v02-00

RO

mărfurilor sub control vamal, altele decât 
mărfurile contrafăcute și piratate, pentru 
încălcări presupuse ale drepturilor de 
proprietate intelectuală, precum și 
introducerea unei dispoziții care să 
permită deținătorului mărfurilor să își 
exprime opiniile înainte ca administrația 
vamală să ia o decizie care l-ar afecta în 
mod negativ.

mărfurilor sub control vamal.

Or. en

Amendamentul 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Ținând seama de caracterul provizoriu 
și preventiv al măsurilor adoptate de 
autoritățile vamale în acest domeniu și de 
interesele contradictorii ale părților afectate 
de măsurile respective, unele aspecte ale 
procedurilor trebuie adaptate pentru a 
garanta o bună aplicare a regulamentului, 
asigurând, în același timp, respectarea 
drepturilor părților în cauză. În privința 
diferitelor notificări prevăzute de prezentul 
regulament, autoritățile vamale ar trebui să 
informeze persoana cea mai potrivită, pe 
baza documentelor privind destinația 
vamală sau a situației în care sunt plasate 
mărfurile. Termenele prevăzute în 
prezentul regulament pentru notificările 
necesare ar trebui să fie luate în 
considerare începând din momentul 
transmiterii de către autoritățile vamale, 
pentru a armoniza toate termenele 
corespunzătoare notificărilor trimise 
părților în cauză. Perioada de exercitare a 
dreptului de a fi audiat înainte de luarea 
unei decizii defavorabile trebuie să fie de 
trei zile lucrătoare, dat fiind că titularii 
deciziilor de acceptare a cererilor de 

(16) Ținând seama de caracterul provizoriu 
și preventiv al măsurilor adoptate de 
autoritățile vamale în acest domeniu și de 
interesele contradictorii ale părților afectate 
de măsurile respective, unele aspecte ale 
procedurilor trebuie adaptate pentru a 
garanta o bună aplicare a regulamentului, 
asigurând, în același timp, respectarea 
drepturilor părților în cauză. În privința 
diferitelor notificări prevăzute de prezentul 
regulament, autoritățile vamale ar trebui să 
informeze persoana cea mai potrivită, pe 
baza documentelor privind destinația 
vamală sau a situației în care sunt plasate 
mărfurile. În cazul procedurii specifice 
pentru transporturile mici, atunci când este 
probabil să fie implicați în mod direct 
consumatori de la care nu se poate aștepta 
același nivel de diligență ca de la ceilalți 
operatori economici obișnuiți cu 
îndeplinirea formalităților vamale, este 
necesar să se prevadă dreptul 
consumatorilor de a fi audiați înainte de 
adoptarea unei decizii de către autoritatea 
vamală.
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intervenție au solicitat în mod voluntar 
intervenția autorităților vamale și că este 
necesar ca declaranții sau deținătorii 
mărfurilor să fie conștienți de situația 
specială a mărfurilor lor atunci când sunt 
puse sub supraveghere vamală. În cazul 
procedurii specifice pentru transporturile 
mici, atunci când este probabil să fie 
implicați în mod direct consumatori de la 
care nu se poate aștepta același nivel de 
diligență ca de la ceilalți operatori 
economici obișnuiți cu îndeplinirea 
formalităților vamale, este necesar ca 
perioada respectivă să fie prelungită în 
mod considerabil.

Or. fr

Justificare

Consumatorul final nu are cunoștință de formalitățile vamale și trebuie să fie protejat prin 
instituirea dreptului de a fi audiat înainte ca autoritatea vamală să ia o decizie.

Amendamentul 90
Anna Hedh

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Ținând seama de caracterul provizoriu 
și preventiv al măsurilor adoptate de 
autoritățile vamale în acest domeniu și de 
interesele contradictorii ale părților afectate 
de măsurile respective, unele aspecte ale 
procedurilor trebuie adaptate pentru a 
garanta o bună aplicare a regulamentului, 
asigurând, în același timp, respectarea 
drepturilor părților în cauză. În privința 
diferitelor notificări prevăzute de prezentul 
regulament, autoritățile vamale ar trebui să 
informeze persoana cea mai potrivită, pe 
baza documentelor privind destinația 
vamală sau a situației în care sunt plasate 
mărfurile. Termenele prevăzute în 

(16) Ținând seama de caracterul provizoriu 
și preventiv al măsurilor adoptate de 
autoritățile vamale în acest domeniu și de 
interesele contradictorii ale părților afectate 
de măsurile respective, unele aspecte ale 
procedurilor trebuie adaptate pentru a 
garanta o bună aplicare a regulamentului, 
asigurând, în același timp, respectarea 
drepturilor părților în cauză. În privința 
diferitelor notificări prevăzute de prezentul 
regulament, autoritățile vamale ar trebui să 
informeze persoana cea mai potrivită, pe 
baza documentelor privind destinația 
vamală sau a situației în care sunt plasate 
mărfurile. Termenele prevăzute în 
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prezentul regulament pentru notificările 
necesare ar trebui să fie luate în 
considerare începând din momentul 
transmiterii de către autoritățile vamale, 
pentru a armoniza toate termenele 
corespunzătoare notificărilor trimise 
părților în cauză. Perioada de exercitare a 
dreptului de a fi audiat înainte de luarea 
unei decizii defavorabile trebuie să fie de 
trei zile lucrătoare, dat fiind că titularii 
deciziilor de acceptare a cererilor de 
intervenție au solicitat în mod voluntar 
intervenția autorităților vamale și că este 
necesar ca declaranții sau deținătorii 
mărfurilor să fie conștienți de situația 
specială a mărfurilor lor atunci când sunt 
puse sub supraveghere vamală. În cazul 
procedurii specifice pentru transporturile 
mici, atunci când este probabil să fie 
implicați în mod direct consumatori de la 
care nu se poate aștepta același nivel de 
diligență ca de la ceilalți operatori 
economici obișnuiți cu îndeplinirea 
formalităților vamale, este necesar ca 
perioada respectivă să fie prelungită în 
mod considerabil.

prezentul regulament pentru notificările 
necesare ar trebui să fie luate în 
considerare începând din momentul 
primirii. Perioada de exercitare a dreptului 
de a fi audiat înainte de luarea unei decizii 
defavorabile trebuie să fie de trei zile 
lucrătoare din momentul primirii, dat fiind 
că titularii deciziilor de acceptare a 
cererilor de intervenție au solicitat în mod 
voluntar intervenția autorităților vamale și 
că este necesar ca declaranții sau 
deținătorii mărfurilor să fie conștienți de 
situația specială a mărfurilor lor atunci 
când sunt puse sub supraveghere vamală. 
În cazul procedurii specifice pentru 
transporturile mici, atunci când este 
probabil să fie implicați în mod direct 
consumatori de la care nu se poate aștepta 
același nivel de diligență ca de la ceilalți 
operatori economici obișnuiți cu 
îndeplinirea formalităților vamale, este 
necesar ca perioada respectivă să fie 
prelungită în mod considerabil.

Or. sv

Justificare

Pentru a asigura că toți titularii europeni ai unei decizii de acceptare a cererii beneficiază de 
același interval de timp pentru a interveni în ceea ce privește suspendarea acordării liberului 
de vamă sau deținerea mărfurilor, indiferent de durata livrării de către serviciile poștale a 
deciziei luate de autoritățile vamale cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau deținerea acestora, termenul pentru intervenție ar trebui să fie calculat 
din momentul primirii deciziei, și nu din momentul expedierii acesteia.

Amendamentul 91
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Ținând seama de caracterul provizoriu 
și preventiv al măsurilor adoptate de 
autoritățile vamale în acest domeniu și de 
interesele contradictorii ale părților afectate 
de măsurile respective, unele aspecte ale 
procedurilor trebuie adaptate pentru a 
garanta o bună aplicare a regulamentului, 
asigurând, în același timp, respectarea 
drepturilor părților în cauză. În privința 
diferitelor notificări prevăzute de prezentul 
regulament, autoritățile vamale ar trebui să 
informeze persoana cea mai potrivită, pe 
baza documentelor privind destinația 
vamală sau a situației în care sunt plasate 
mărfurile. Termenele prevăzute în 
prezentul regulament pentru notificările 
necesare ar trebui să fie luate în 
considerare începând din momentul 
transmiterii de către autoritățile vamale, 
pentru a armoniza toate termenele 
corespunzătoare notificărilor trimise 
părților în cauză. Perioada de exercitare a 
dreptului de a fi audiat înainte de luarea 
unei decizii defavorabile trebuie să fie de 
trei zile lucrătoare, dat fiind că titularii 
deciziilor de acceptare a cererilor de 
intervenție au solicitat în mod voluntar 
intervenția autorităților vamale și că este 
necesar ca declaranții sau deținătorii 
mărfurilor să fie conștienți de situația 
specială a mărfurilor lor atunci când sunt 
puse sub supraveghere vamală. În cazul 
procedurii specifice pentru transporturile 
mici, atunci când este probabil să fie 
implicați în mod direct consumatori de la 
care nu se poate aștepta același nivel de 
diligență ca de la ceilalți operatori 
economici obișnuiți cu îndeplinirea 
formalităților vamale, este necesar ca 
perioada respectivă să fie prelungită în 
mod considerabil.

(16) Ținând seama de caracterul provizoriu 
și preventiv al măsurilor adoptate de 
autoritățile vamale în acest domeniu și de 
interesele contradictorii ale părților afectate 
de măsurile respective, unele aspecte ale 
procedurilor trebuie adaptate pentru a 
garanta o bună aplicare a regulamentului, 
asigurând, în același timp, respectarea 
drepturilor părților în cauză. În privința 
diferitelor notificări prevăzute de prezentul 
regulament, autoritățile vamale ar trebui să 
informeze persoana cea mai potrivită, pe 
baza documentelor privind destinația 
vamală sau a situației în care sunt plasate 
mărfurile. Termenele prevăzute în 
prezentul regulament pentru notificările 
necesare ar trebui să fie luate în 
considerare începând din momentul 
transmiterii de către autoritățile vamale, 
pentru a armoniza toate termenele 
corespunzătoare notificărilor trimise 
părților în cauză. Perioada de exercitare a 
dreptului de a fi audiat înainte de luarea 
unei decizii defavorabile trebuie să fie de 
trei zile lucrătoare, dat fiind că titularii 
deciziilor de acceptare a cererilor de 
intervenție au solicitat în mod voluntar 
intervenția autorităților vamale și că este 
necesar ca declaranții sau deținătorii 
mărfurilor să fie conștienți de situația 
specială a mărfurilor lor atunci când sunt 
puse sub supraveghere vamală. În cazul
procedurii specifice pentru transporturile 
mici, atunci când este probabil să fie 
implicați în mod direct consumatori de la 
care nu se poate aștepta același nivel de 
diligență ca de la ceilalți operatori 
economici obișnuiți cu îndeplinirea 
formalităților vamale, este necesar ca 
perioada respectivă să fie prelungită în 
mod considerabil. Autoritățile vamale ar 
trebui să acorde prioritate transporturilor 
mari atunci când analizează posibilul 
volum de lucru creat prin prezentul 
regulament în ceea ce privește asigurarea 
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respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală.

Or. en

Amendamentul 92
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Ținând seama de caracterul provizoriu 
și preventiv al măsurilor adoptate de 
autoritățile vamale în acest domeniu și de 
interesele contradictorii ale părților afectate 
de măsurile respective, unele aspecte ale 
procedurilor trebuie adaptate pentru a 
garanta o bună aplicare a regulamentului, 
asigurând, în același timp, respectarea 
drepturilor părților în cauză. În privința 
diferitelor notificări prevăzute de prezentul 
regulament, autoritățile vamale ar trebui să 
informeze persoana cea mai potrivită, pe 
baza documentelor privind destinația 
vamală sau a situației în care sunt plasate 
mărfurile. Termenele prevăzute în 
prezentul regulament pentru notificările 
necesare ar trebui să fie luate în 
considerare începând din momentul 
transmiterii de către autoritățile vamale, 
pentru a armoniza toate termenele 
corespunzătoare notificărilor trimise 
părților în cauză. Perioada de exercitare a 
dreptului de a fi audiat înainte de luarea 
unei decizii defavorabile trebuie să fie de 
trei zile lucrătoare, dat fiind că titularii 
deciziilor de acceptare a cererilor de 
intervenție au solicitat în mod voluntar 
intervenția autorităților vamale și că este 
necesar ca declaranții sau deținătorii 
mărfurilor să fie conștienți de situația 
specială a mărfurilor lor atunci când sunt 
puse sub supraveghere vamală. În cazul 
procedurii specifice pentru transporturile 

(16) Ținând seama de caracterul provizoriu 
și preventiv al măsurilor adoptate de 
autoritățile vamale în acest domeniu și de 
interesele contradictorii ale părților afectate 
de măsurile respective, unele aspecte ale 
procedurilor trebuie adaptate pentru a 
garanta o bună aplicare a regulamentului, 
asigurând, în același timp, respectarea 
drepturilor părților în cauză. În privința 
diferitelor notificări prevăzute de prezentul 
regulament, autoritățile vamale ar trebui să 
informeze persoana cea mai potrivită, pe 
baza documentelor privind destinația 
vamală sau a situației în care sunt plasate 
mărfurile. Termenele prevăzute în 
prezentul regulament pentru notificările 
necesare ar trebui să fie luate în 
considerare începând din momentul 
transmiterii de către autoritățile vamale, 
pentru a armoniza toate termenele 
corespunzătoare notificărilor trimise 
părților în cauză. Perioada de exercitare a 
dreptului de a fi audiat înainte de 
suspendarea acordării liberului de vamă 
sau de reținerea altor mărfuri decât cele 
contrafăcute sau piratate trebuie să fie de 
trei zile lucrătoare în cazul în care titularii 
deciziilor de acceptare a cererilor de 
intervenție au solicitat în mod voluntar 
intervenția autorităților vamale și având în 
vedere că declaranții sau deținătorii 
mărfurilor trebuie să fie conștienți de 
situația specială a mărfurilor lor atunci 



PE480.583v02-00 28/120 AM\890182RO.doc

RO

mici, atunci când este probabil să fie 
implicați în mod direct consumatori de la 
care nu se poate aștepta același nivel de 
diligență ca de la ceilalți operatori 
economici obișnuiți cu îndeplinirea 
formalităților vamale, este necesar ca
perioada respectivă să fie prelungită în 
mod considerabil.

când sunt puse sub supraveghere vamală. 
În cazul procedurii specifice pentru 
transporturile mici, atunci când este 
probabil să fie implicați în mod direct 
consumatori de la care nu se poate aștepta 
același nivel de diligență ca de la ceilalți 
operatori economici obișnuiți cu 
îndeplinirea formalităților vamale, dreptul 
de a fi audiat ar trebui să fie acordat 
pentru toate tipurile de mărfuri, iar 
perioada de exercitare a acestui drept ar 
trebui să fie prelungită în mod 
considerabil.

Or. en

[A se vedea amendamentul la articolul 16 alineatul (3)].

Justificare

În majoritatea cazurilor, intervenția autorităților vamale se bazează pe o suspiciune clară și 
în cele din urmă se dovedește a fi justificată. Prin urmare, dreptul de a fi audiat ar trebui să 
se limiteze la alte mărfuri decât cele contrafăcute sau piratate, în cazul cărora poate fi mai 
dificil să se determine de către autoritățile vamale, pe baza unei simple examinări vizuale, 
dacă ar putea fi încălcat un drept de proprietate intelectuală, precum și la situațiile în care 
autoritățile vamale intervin ca urmare a acceptării unei cereri, dacă interesele contradictorii 
ale părților afectate pot fi importante.

Amendamentul 93
Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Ținând seama de caracterul provizoriu 
și preventiv al măsurilor adoptate de 
autoritățile vamale în acest domeniu și de 
interesele contradictorii ale părților afectate 
de măsurile respective, unele aspecte ale 
procedurilor trebuie adaptate pentru a 
garanta o bună aplicare a regulamentului, 
asigurând, în același timp, respectarea 
drepturilor părților în cauză. În privința 
diferitelor notificări prevăzute de prezentul 

(16) Ținând seama de caracterul provizoriu 
și preventiv al măsurilor adoptate de 
autoritățile vamale în acest domeniu și de 
interesele contradictorii ale părților afectate 
de măsurile respective, unele aspecte ale 
procedurilor trebuie adaptate pentru a 
garanta o bună aplicare a regulamentului, 
asigurând, în același timp, respectarea 
drepturilor părților în cauză. În privința 
diferitelor notificări prevăzute de prezentul 
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regulament, autoritățile vamale ar trebui să 
informeze persoana cea mai potrivită, pe 
baza documentelor privind destinația 
vamală sau a situației în care sunt plasate 
mărfurile. Termenele prevăzute în 
prezentul regulament pentru notificările 
necesare ar trebui să fie luate în 
considerare începând din momentul 
transmiterii de către autoritățile vamale, 
pentru a armoniza toate termenele 
corespunzătoare notificărilor trimise 
părților în cauză. Perioada de exercitare a 
dreptului de a fi audiat înainte de luarea 
unei decizii defavorabile trebuie să fie de 
trei zile lucrătoare, dat fiind că titularii 
deciziilor de acceptare a cererilor de 
intervenție au solicitat în mod voluntar 
intervenția autorităților vamale și că este 
necesar ca declaranții sau deținătorii 
mărfurilor să fie conștienți de situația 
specială a mărfurilor lor atunci când sunt 
puse sub supraveghere vamală. În cazul 
procedurii specifice pentru transporturile 
mici, atunci când este probabil să fie 
implicați în mod direct consumatori de la 
care nu se poate aștepta același nivel de 
diligență ca de la ceilalți operatori 
economici obișnuiți cu îndeplinirea 
formalităților vamale, este necesar ca 
perioada respectivă să fie prelungită în 
mod considerabil.

regulament, autoritățile vamale ar trebui să 
informeze persoana cea mai potrivită, pe 
baza documentelor privind destinația 
vamală sau a situației în care sunt plasate 
mărfurile. În cazul procedurii specifice 
pentru transporturile mici, atunci când este 
probabil să fie implicați în mod direct
consumatori de la care nu se poate aștepta 
același nivel de diligență ca de la ceilalți 
operatori economici obișnuiți cu 
îndeplinirea formalităților vamale, ar 
trebui instituite dreptul de a fi informat în 
mod corespunzător într-un termen 
rezonabil cu privire la temeiul juridic al 
intervenției autorităților vamale și dreptul 
de a fi audiat înainte de luarea unei 
decizii defavorabile de către autoritățile 
vamale.

Or. en

Amendamentul 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Autoritatea vamală sesizată printr-o 
cerere de intervenție suspendă acordarea 
liberului de vamă sau reține mărfurile 
care provin din țări terțe și care fac 
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obiectul unei proceduri suspensive de 
îndată ce aceasta dispune de indicii 
suficiente pentru a suspecta că a fost 
încălcat un drept de proprietate 
intelectuală.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se modifice propunerea inițială a Comisiei Europene prin adăugarea unor 
clarificări, având în vedere hotărârea Curții de Justiție a UE în cauzele conexate C-446/09 și 
C-495/09.

Amendamentul 95
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cadrul „Declarației privind Acordul 
TRIPS și sănătatea publică”, adoptată la 
14 noiembrie 2001 cu ocazia conferinței 
ministeriale a OMC de la Doha, Acordul 
TRIPS poate și trebuie să fie interpretat și 
pus în aplicare într-un mod care să sprijine 
dreptul membrilor OMC de a proteja 
sănătatea publică și, în special, de a 
promova accesul la medicamente pentru 
toți. În special în ceea ce privește 
medicamentele pentru care trecerea pe 
teritoriul Uniunii Europene, cu sau fără 
transbordare, antrepozitare, divizare sau 
schimbare a modului sau a mijloacelor de 
transport, reprezintă doar o parte a 
călătoriei care a început și se încheie în 
afara teritoriului vamal al Uniunii, 
autoritățile vamale trebuie să țină seama, la 
evaluarea riscului de încălcare a drepturilor 
de proprietate intelectuală, de orice 
probabilitate importantă de deturnare a 
acestor mărfuri pe piața Uniunii.

(17) În cadrul „Declarației privind Acordul 
TRIPS și sănătatea publică”, adoptată la 
14 noiembrie 2001 cu ocazia conferinței 
ministeriale a OMC de la Doha, Acordul 
TRIPS poate și trebuie să fie interpretat și 
pus în aplicare într-un mod care să sprijine 
dreptul membrilor OMC de a proteja 
sănătatea publică și, în special, de a 
promova accesul la medicamente pentru 
toți. În special în ceea ce privește 
medicamentele pentru care trecerea pe 
teritoriul Uniunii Europene, cu sau fără 
transbordare, antrepozitare, divizare sau 
schimbare a modului sau a mijloacelor de 
transport, reprezintă doar o parte a 
călătoriei care a început și se încheie în 
afara teritoriului vamal al Uniunii, 
autoritățile vamale trebuie să țină seama, la 
evaluarea riscului de încălcare a drepturilor 
de proprietate intelectuală, de orice 
probabilitate importantă de deturnare a 
acestor mărfuri pe piața Uniunii. În ceea ce 
privește produsele periculoase și în special 
medicamentele contrafăcute, astfel cum 
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sunt definite în Directiva 2011/62/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 iunie 2011 de modificare a 
Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la
medicamentele de uz uman în ceea ce 
privește prevenirea pătrunderii 
medicamentelor falsificate în lanțul legal 
de aprovizionare1, autoritățile vamale din 
Uniunea Europeană ar trebui să aibă 
posibilitatea de a se inspira din alte 
dispoziții existente în legislația Uniunii și,
în special, din măsurile prevăzute în 
Directiva 2011/62/UE. Comisia ar trebui 
să analizeze, în termen de 18 luni de la 
adoptarea prezentului regulament, 
eficacitatea măsurilor vamale existente 
care vizează combaterea medicamentelor 
contrafăcute și să propună, dacă este 
cazul, modificări legislative.
_____________
1 JO L 174, 1.7.2011, p. 74.

Or. en

Justificare

Pentru a combate medicamentele contrafăcute și pentru a consolida securitatea cetățenilor, 
neîmpiedicând totuși accesul la medicamentele generice legale, este necesar să se optimizeze 
eficacitatea măsurilor vamale care vizează medicamentele contrafăcute.

Amendamentul 96
Anna Hedh

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cadrul „Declarației privind Acordul 
TRIPS și sănătatea publică”, adoptată la 
14 noiembrie 2001 cu ocazia conferinței 
ministeriale a OMC de la Doha, Acordul 
TRIPS poate și trebuie să fie interpretat și 
pus în aplicare într-un mod care să sprijine 

(17) În cadrul „Declarației privind Acordul 
TRIPS și sănătatea publică”, adoptată la 
14 noiembrie 2001 cu ocazia conferinței 
ministeriale a OMC de la Doha, Acordul 
TRIPS poate și trebuie să fie interpretat și 
pus în aplicare într-un mod care să sprijine 
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dreptul membrilor OMC de a proteja 
sănătatea publică și, în special, de a 
promova accesul la medicamente pentru 
toți. În special în ceea ce privește 
medicamentele pentru care trecerea pe 
teritoriul Uniunii Europene, cu sau fără 
transbordare, antrepozitare, divizare sau 
schimbare a modului sau a mijloacelor de 
transport, reprezintă doar o parte a 
călătoriei care a început și se încheie în 
afara teritoriului vamal al Uniunii, 
autoritățile vamale trebuie să țină seama, la 
evaluarea riscului de încălcare a drepturilor 
de proprietate intelectuală, de orice 
probabilitate importantă de deturnare a
acestor mărfuri pe piața Uniunii.

dreptul membrilor OMC de a proteja 
sănătatea publică și, în special, de a 
promova accesul la medicamente pentru 
toți. În special în ceea ce privește 
medicamentele pentru care trecerea pe 
teritoriul Uniunii Europene, cu sau fără 
transbordare, antrepozitare, divizare sau 
schimbare a modului sau a mijloacelor de 
transport, reprezintă doar o parte a 
călătoriei care a început și se încheie în 
afara teritoriului vamal al Uniunii, 
autoritățile vamale trebuie să țină seama, la 
evaluarea riscului de încălcare a drepturilor 
de proprietate intelectuală, de riscul 
deturnării acestor mărfuri pe piața Uniunii.

Or. en

Amendamentul 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cadrul „Declarației privind Acordul 
TRIPS și sănătatea publică”, adoptată la 
14 noiembrie 2001 cu ocazia conferinței 
ministeriale a OMC de la Doha, Acordul 
TRIPS poate și trebuie să fie interpretat și 
pus în aplicare într-un mod care să sprijine 
dreptul membrilor OMC de a proteja 
sănătatea publică și, în special, de a 
promova accesul la medicamente pentru 
toți. În special în ceea ce privește 
medicamentele pentru care trecerea pe 
teritoriul Uniunii Europene, cu sau fără 
transbordare, antrepozitare, divizare sau 
schimbare a modului sau a mijloacelor de 
transport, reprezintă doar o parte a 
călătoriei care a început și se încheie în 
afara teritoriului vamal al Uniunii, 
autoritățile vamale trebuie să țină seama, la 
evaluarea riscului de încălcare a drepturilor 

(17) În cadrul „Declarației privind Acordul 
TRIPS și sănătatea publică”, adoptată la 
14 noiembrie 2001 cu ocazia conferinței 
ministeriale a OMC de la Doha, Acordul 
TRIPS poate și trebuie să fie interpretat și 
pus în aplicare într-un mod care să sprijine 
dreptul membrilor OMC de a proteja 
sănătatea publică și, în special, de a 
promova accesul la medicamente pentru 
toți. Fără a aduce atingere 
Directivei 2011/62/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
8 iunie 2011 de modificare a 
Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman în ceea ce 
privește prevenirea pătrunderii 
medicamentelor falsificate în lanțul legal 
de aprovizionare1, în cazul 
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de proprietate intelectuală, de orice 
probabilitate importantă de deturnare a 
acestor mărfuri pe piața Uniunii.

medicamentelor pentru care trecerea pe 
teritoriul Uniunii Europene, cu sau fără 
transbordare, antrepozitare, divizare sau 
schimbare a modului sau a mijloacelor de 
transport, reprezintă doar o parte a 
călătoriei care a început și se încheie în 
afara teritoriului vamal al Uniunii,
autoritățile vamale trebuie să țină seama, la 
evaluarea riscului de încălcare a drepturilor 
de proprietate intelectuală, de orice 
probabilitate importantă de deturnare a 
acestor mărfuri pe piața Uniunii. În termen 
de doi ani de la adoptarea prezentului 
regulament, Comisia analizează 
eficacitatea acțiunilor vamale de 
combatere a medicamentelor 
contrafăcute.
_______________
1 JO L 174, 1.7.2011, p. 74. 

Or. fr

Amendamentul 98
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cadrul „Declarației privind Acordul 
TRIPS și sănătatea publică”, adoptată la 
14 noiembrie 2001 cu ocazia conferinței 
ministeriale a OMC de la Doha, Acordul 
TRIPS poate și trebuie să fie interpretat și 
pus în aplicare într-un mod care să sprijine 
dreptul membrilor OMC de a proteja 
sănătatea publică și, în special, de a 
promova accesul la medicamente pentru 
toți. În special în ceea ce privește 
medicamentele pentru care trecerea pe 
teritoriul Uniunii Europene, cu sau fără 
transbordare, antrepozitare, divizare sau 
schimbare a modului sau a mijloacelor de 
transport, reprezintă doar o parte a 
călătoriei care a început și se încheie în 
afara teritoriului vamal al Uniunii, 

(17) În cadrul „Declarației privind Acordul 
TRIPS și sănătatea publică”, adoptată la 
14 noiembrie 2001 cu ocazia conferinței 
ministeriale a OMC de la Doha, Acordul 
TRIPS poate și trebuie să fie interpretat și 
pus în aplicare într-un mod care să sprijine 
dreptul membrilor OMC de a proteja 
sănătatea publică și, în special, de a 
promova accesul la medicamente pentru 
toți. În special în ceea ce privește 
medicamentele pentru care trecerea pe 
teritoriul Uniunii Europene, cu sau fără 
transbordare, antrepozitare, divizare sau 
schimbare a modului sau a mijloacelor de 
transport, reprezintă doar o parte a 
călătoriei care a început și se încheie în 
afara teritoriului vamal al Uniunii, 
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autoritățile vamale trebuie să țină seama, 
la evaluarea riscului de încălcare a 
drepturilor de proprietate intelectuală, de 
orice probabilitate importantă de 
deturnare a acestor mărfuri pe piața 
Uniunii.

autoritățile vamale nu ar trebui să aducă 
atingere în niciun fel drepturilor țărilor 
terțe de a avea acces la medicamente.

Or. en

Amendamentul 99
Christian Engström

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cadrul „Declarației privind Acordul 
TRIPS și sănătatea publică”, adoptată la 
14 noiembrie 2001 cu ocazia conferinței 
ministeriale a OMC de la Doha, Acordul 
TRIPS poate și trebuie să fie interpretat și 
pus în aplicare într-un mod care să sprijine 
dreptul membrilor OMC de a proteja 
sănătatea publică și, în special, de a 
promova accesul la medicamente pentru 
toți. În special în ceea ce privește 
medicamentele pentru care trecerea pe 
teritoriul Uniunii Europene, cu sau fără 
transbordare, antrepozitare, divizare sau 
schimbare a modului sau a mijloacelor de 
transport, reprezintă doar o parte a 
călătoriei care a început și se încheie în 
afara teritoriului vamal al Uniunii, 
autoritățile vamale trebuie să țină seama, 
la evaluarea riscului de încălcare a 
drepturilor de proprietate intelectuală, de 
orice probabilitate importantă de 
deturnare a acestor mărfuri pe piața
Uniunii.

(17) În cadrul „Declarației privind Acordul 
TRIPS și sănătatea publică”, adoptată la 
14 noiembrie 2001 cu ocazia conferinței 
ministeriale a OMC de la Doha, Acordul 
TRIPS poate și trebuie să fie interpretat și 
pus în aplicare într-un mod care să sprijine 
dreptul membrilor OMC de a proteja 
sănătatea publică și, în special, de a 
promova accesul la medicamente pentru 
toți. În special în ceea ce privește 
medicamentele pentru care trecerea pe 
teritoriul Uniunii Europene, cu sau fără 
transbordare, antrepozitare, divizare sau 
schimbare a modului sau a mijloacelor de 
transport, reprezintă doar o parte a 
călătoriei care a început și se încheie în 
afara teritoriului vamal al Uniunii, 
autoritățile vamale ar trebui să asigure că 
orice măsură luată este în conformitate cu 
angajamentele internaționale ale Uniunii.
În special, nu ar trebui să fie permisă 
reținerea medicamentelor generice în 
absența unor dovezi clare și 
convingătoare cu privire la intrarea 
iminentă și premeditată pe piața Uniunii, 
ceea ce înseamnă vânzarea intenționată 
către rezidenții din Uniune și consumul 
de către aceștia.
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Amendamentul 100
Anna Hedh

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În determinarea riscului de 
deturnare pe piața Uniunii a mărfurilor
în tranzit contrafăcute sau care aduc 
atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală, astfel cum au fost 
identificate de către titularul drepturilor, 
declarantul, deținătorul sau proprietarul 
mărfurilor ar trebui să aibă sarcina de a 
dovedi destinația finală a mărfurilor. Ar 
trebui să se presupună că destinația finală 
a mărfurilor este piața Uniunii, în cazul 
în care declarantul, deținătorul sau 
proprietarul mărfurilor nu oferă dovezi 
clare și convingătoare în sens contrar.

Or. en

Amendamentul 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a consolida lupta împotriva 
încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală, Observatorul european al 
contrafacerii și al pirateriei ar trebui să 
joace un rol important în furnizarea de 
informații utile autorităților vamale 
pentru a asigura intervenții rapide și 
eficiente ale acestora.
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Amendamentul 102
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În ceea ce privește produsele 
periculoase și în special medicamentele 
contrafăcute, astfel cum sunt definite în 
Directiva 2011/62/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
8 iunie 2011 de modificare a 
Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman în ceea ce 
privește prevenirea pătrunderii 
medicamentelor falsificate în lanțul legal 
de aprovizionare1, autoritățile vamale din 
Uniunea Europeană ar trebui să aplice 
alte dispoziții existente în legislația 
Uniunii și, în special, măsurile prevăzute 
de Directiva 2011/62/UE. Până la data 
de …*, Comisia ar trebui să analizeze 
eficacitatea măsurilor vamale existente, 
care vizează combaterea comercializării 
medicamentelor contrafăcute și să 
propună, dacă este cazul, modificări 
legislative.
_______________
1 JO L 174, 1.7.2011, p. 74.
*JO: a se insera data: 18 luni de la 
adoptarea prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 103
Anna Hedh
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Propunere de regulament
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Medicamentele care poartă o marcă 
sau o descriere comercială falsă nu indică 
în mod corect originea și nivelul de 
calitate al acestora și, prin urmare, sunt 
medicamente contrafăcute în temeiul 
Directivei 2011/62/UE. Ar trebui să se ia 
măsuri adecvate pentru a împiedica astfel 
de produse și alte produse sanitare care 
poartă o marcă sau o descriere 
comercială falsă să ajungă la pacienții și 
la consumatorii din Uniune. Până la data 
de …*, Comisia ar trebui să prezinte un 
raport în care să evidențieze măsurile pe 
care intenționează să le ia în temeiul 
Directivei 2011/62/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
8 iunie 2011 de modificare a 
Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman în ceea ce 
privește prevenirea pătrunderii 
medicamentelor falsificate în lanțul legal 
de aprovizionare1.
______________
1 JO L 174, 1.7.2011, p. 74.
*JO: a se insera data: 24 de luni de la 
adoptarea prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Medicamentele contrafăcute și alte produse sanitare prezintă riscuri grave la adresa 
sănătății pacienților și ar trebui să fie confiscate indiferent de țara de destinație a acestora. 
Autoritățile vamale ar trebui să își păstreze competențele actuale de a acționa împotriva 
medicamentelor susceptibile de a fi contrafăcute în toate situațiile în care mărfurile care aduc 
atingere drepturilor de proprietate intelectuală se află sub supraveghere vamală, și nu doar 
în situațiile în care aceste mărfuri sunt declarate pentru import. Această procedură se aplică 
mărfurilor contrafăcute care sunt în tranzit și nu trebuie să împiedice comercializarea legală 
a medicamentelor generice de către producători consumatorilor din afara (sau prin 
intermediul) UE.
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Amendamentul 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere că autoritățile vamale 
intervin ca urmare a unei cereri prealabile, 
este necesar să se prevadă ca titularul unei 
decizii de acceptare a cererii de intervenție 
a autorităților vamale să ramburseze toate 
costurile suportate de autoritățile vamale cu 
ocazia intervenției pentru asigurarea 
respectării drepturilor sale de proprietate 
intelectuală. Totuși, nu trebuie să se 
excludă posibilitatea ca titularul deciziei 
să solicite despăgubiri de la persoana care 
i-a încălcat drepturile sau de la alte 
persoane care ar putea fi considerate 
răspunzătoare în conformitate cu legislația 
statului membru în cauză. Costurile și 
prejudiciile suportate de alte persoane 
decât administrațiile vamale ca urmare a 
unei intervenții vamale, în cazul în care 
mărfurile sunt reținute ca urmare a cererii 
unui terț pe baza drepturilor de proprietate 
intelectuală, ar trebui să fie reglementate de 
legislația specifică în fiecare caz particular.

(20) Având în vedere că autoritățile vamale 
intervin ca urmare a unei cereri prealabile, 
este necesar să se prevadă ca titularul unei 
decizii de acceptare a cererii de intervenție 
a autorităților vamale să ramburseze toate 
costurile suportate de autoritățile vamale cu 
ocazia intervenției pentru asigurarea 
respectării drepturilor sale de proprietate 
intelectuală. Totuși, titularul deciziei ar 
trebui să aibă dreptul de a solicita 
despăgubiri de la persoana care i-a încălcat 
drepturile sau de la alte persoane care ar 
putea fi considerate răspunzătoare în 
conformitate cu legislația statului membru 
în cauză, cum ar fi anumiți intermediari, 
de exemplu transportatorii. Costurile și 
prejudiciile suportate de alte persoane 
decât administrațiile vamale ca urmare a 
unei intervenții vamale, în cazul în care 
mărfurile sunt reținute ca urmare a cererii 
unui terț pe baza drepturilor de proprietate 
intelectuală, ar trebui să fie reglementate de 
legislația specifică în fiecare caz particular.

Or. fr

Amendamentul 105
Anna Hedh

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere că autoritățile vamale 
intervin ca urmare a unei cereri prealabile, 

(20) Având în vedere că autoritățile vamale 
intervin ca urmare a unei cereri prealabile, 
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este necesar să se prevadă ca titularul unei 
decizii de acceptare a cererii de intervenție 
a autorităților vamale să ramburseze toate 
costurile suportate de autoritățile vamale cu 
ocazia intervenției pentru asigurarea 
respectării drepturilor sale de proprietate 
intelectuală. Totuși, nu trebuie să se 
excludă posibilitatea ca titularul deciziei să 
solicite despăgubiri de la persoana care i-a 
încălcat drepturile sau de la alte persoane 
care ar putea fi considerate răspunzătoare 
în conformitate cu legislația statului 
membru în cauză. Costurile și prejudiciile 
suportate de alte persoane decât 
administrațiile vamale ca urmare a unei 
intervenții vamale, în cazul în care 
mărfurile sunt reținute ca urmare a cererii 
unui terț pe baza drepturilor de proprietate 
intelectuală, ar trebui să fie reglementate de 
legislația specifică în fiecare caz particular.

este necesar să se prevadă ca titularul unei 
decizii de acceptare a cererii de intervenție 
a autorităților vamale să ramburseze toate 
costurile suportate de autoritățile vamale cu 
ocazia intervenției pentru asigurarea 
respectării drepturilor sale de proprietate 
intelectuală. Totuși, nu trebuie să se 
excludă posibilitatea ca titularul deciziei să 
solicite despăgubiri de la persoana care i-a 
încălcat drepturile sau de la alte persoane, 
inclusiv intermediari, cum ar fi 
transportatorii sau agenții de expediție,
care ar putea fi considerate răspunzătoare 
în conformitate cu legislația statului 
membru în cauză. Costurile și prejudiciile 
suportate de alte persoane decât 
administrațiile vamale ca urmare a unei 
intervenții vamale, în cazul în care 
mărfurile sunt reținute ca urmare a cererii 
unui terț pe baza drepturilor de proprietate 
intelectuală, ar trebui să fie reglementate de 
legislația specifică în fiecare caz particular.

Or. en

Amendamentul 106
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere că autoritățile vamale 
intervin ca urmare a unei cereri prealabile, 
este necesar să se prevadă ca titularul unei 
decizii de acceptare a cererii de intervenție 
a autorităților vamale să ramburseze toate 
costurile suportate de autoritățile vamale cu 
ocazia intervenției pentru asigurarea 
respectării drepturilor sale de proprietate 
intelectuală. Totuși, nu trebuie să se 
excludă posibilitatea ca titularul deciziei să 
solicite despăgubiri de la persoana care i-a 
încălcat drepturile sau de la alte persoane 
care ar putea fi considerate răspunzătoare 

(20) Având în vedere că autoritățile vamale 
intervin ca urmare a unei cereri prealabile, 
este necesar să se prevadă ca titularul unei 
decizii de acceptare a cererii de intervenție 
a autorităților vamale să ramburseze toate 
costurile suportate de autoritățile vamale cu 
ocazia intervenției pentru asigurarea 
respectării drepturilor sale de proprietate 
intelectuală. Totuși, nu trebuie să se 
excludă posibilitatea ca titularul deciziei să 
solicite despăgubiri de la persoana care i-a 
încălcat drepturile sau de la alte persoane 
care ar putea fi considerate răspunzătoare 
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în conformitate cu legislația statului 
membru în cauză. Costurile și prejudiciile 
suportate de alte persoane decât 
administrațiile vamale ca urmare a unei 
intervenții vamale, în cazul în care 
mărfurile sunt reținute ca urmare a cererii 
unui terț pe baza drepturilor de proprietate 
intelectuală, ar trebui să fie reglementate de 
legislația specifică în fiecare caz particular.

în conformitate cu legislația statului 
membru în cauză. Totuși, firmele de 
transport ar trebui, în anumite situații, să 
fie direct responsabile de toate costurile 
rezonabile suportate de autoritățile 
vamale și titularii drepturilor pentru 
respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală. Costurile și prejudiciile 
suportate de alte persoane decât 
administrațiile vamale ca urmare a unei 
intervenții vamale, în cazul în care 
mărfurile sunt reținute ca urmare a cererii 
unui terț pe baza drepturilor de proprietate 
intelectuală, ar trebui să fie reglementate de 
legislația specifică în fiecare caz particular.

Or. de

Justificare

Firmele de transport joacă în mod involuntar un rol principal în importul de mărfuri ilegale 
și contrafăcute în UE. Acestora nu li se poate impune să identifice astfel de mărfuri. Totuși, 
aceste firme pot contribui la protejarea UE împotriva importului de astfel de mărfuri în cazul 
în care au fost informate, în etapa de pregătire a unui transport, cu privire la orice încălcare 
anterioară a drepturilor de marcă săvârșită de destinatarul mărfurilor pe care aceste firme le 
transportă.

Amendamentul 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Statele membre ar trebui să instituie 
un sistem de sancțiuni eficiente, 
proporționale, disuasive și armonizate 
pentru a garanta luarea unor măsuri mai 
coerente și mai bine coordonate în 
vederea prevenirii și pedepsirii încălcării 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
precum și protecția în mod corespunzător 
a consumatorilor din UE.

Or. it
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Amendamentul 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Următoarele elemente ale bazei de 
date ar trebui definite în legislația 
Uniunii: entitatea care va controla și 
gestiona baza de date și entitatea 
responsabilă pentru asigurarea securității 
procesului de prelucrare a datelor 
conținute de baza de date. Introducerea 
oricărui tip de interoperabilitate sau orice 
posibil schimb ar trebui să respecte, în 
primul rând, principiul limitării scopului, 
și anume datele ar trebui să fie utilizate în 
scopul în care baza de date a fost creată și 
niciun schimb sau nicio conectare 
interconectare suplimentară nu ar trebui 
să fie permisă în afara acestui scop.

Or. en

Amendamentul 109
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Statele membre se confruntă cu 
resurse tot mai limitate în domeniul 
vamal. Prin urmare, orice nouă 
reglementare nu ar trebui să conducă la 
sarcini financiare suplimentare pentru 
autoritățile naționale. Ar trebui să fie 
sprijinită promovarea noilor tehnologii și 
strategii de gestionare a riscurilor pentru 
a spori la maximum resursele disponibile 
pentru autoritățile naționale.
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Or. en

Amendamentul 110
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește 
condițiile și procedurile de intervenție a 
autorităților vamale, în cazul în care 
mărfurile susceptibile de a aduce atingere 
unui drept de proprietate intelectuală sunt 
sau ar fi trebuit să fie supuse supravegherii 
vamale pe teritoriul vamal al Uniunii.

(1) Prezentul regulament stabilește 
condițiile și procedurile de intervenție a 
autorităților vamale, în cazul în care 
mărfurile susceptibile de a aduce atingere 
drepturilor de proprietate intelectuală 
specifice definite la articolul 2 sunt sau ar 
fi trebuit să fie supuse supravegherii 
vamale pe teritoriul vamal al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 111
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul regulament nu se aplică 
mărfurilor în tranzit, și anume produselor 
care traversează teritoriul Uniunii cu sau 
fără transbordare, antrepozitare, divizare 
sau schimbare a modului sau a 
mijloacelor de transport, pentru care 
trecerea pe teritoriul Uniunii reprezintă 
doar o parte a unei călătorii complete care 
începe și se încheie în afara teritoriului 
Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 112
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezentul regulament nu se aplică 
mărfurilor cu caracter necomercial aflate în 
bagajele personale ale călătorilor.

(4) Prezentul regulament nu se aplică 
mărfurilor cu caracter necomercial aflate în 
bagajele personale ale călătorilor, cu 
excepția cazului în care există indicii 
concrete care să sugereze că mărfurile 
respective fac parte din traficul comercial.

Or. en

Amendamentul 113
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezentul regulament nu se aplică 
mărfurilor cu caracter necomercial aflate în
bagajele personale ale călătorilor.

(4) Prezentul regulament nu se aplică 
mărfurilor cu caracter necomercial aflate în 
bagajul personal al unui călător în limita 
prevăzută de regimul de scutire de taxe 
vamale și în cazul în care nu există indicii 
concrete care să sugereze că mărfurile fac 
parte din traficul comercial.

Or. en

Amendamentul 114
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) un brevet în conformitate cu legislația eliminat
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unui stat membru;

Or. en

Amendamentul 115
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) un certificat suplimentar de protecție 
pentru medicamente, astfel cum se 
prevede în Regulamentul (CE) 
nr. 469/2009 al Parlamentului European 
și al Consiliului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 116
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) un certificat suplimentar de protecție 
pentru produse fitosanitare, astfel cum se 
prevede în Regulamentul (CE) 
nr. 1610/96 al Parlamentului European și 
al Consiliului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 117
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o protecție comunitară a soiurilor de 
plante, astfel cum se prevede în 
Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al 
Consiliului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 118
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) un drept de proprietate asupra unui soi 
de plantă în conformitate cu legislația 
unui stat membru;

eliminat

Or. en

Amendamentul 119
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) topografia unui produs semiconductor 
în conformitate cu legislația unui stat 
membru;

eliminat

Or. en

Amendamentul 120
Christian Engström
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Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) un model de utilitate în conformitate 
cu legislația unui stat membru;

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) un model de utilitate în conformitate 
cu legislația unui stat membru;

(k) un model de utilitate, în măsura în care 
acesta este protejat de legislația unui stat 
membru ca drept exclusiv de proprietate 
intelectuală;

Or. sv

Amendamentul 122
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) o denumire comercială, în măsura în 
care aceasta este protejată de legislația 
unui stat membru ca drept exclusiv de 
proprietate intelectuală;

eliminat

Or. en

Amendamentul 123
Anna Hedh
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Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) orice alt drept stabilit ca drept 
exclusiv de proprietate intelectuală prin 
legislația Uniunii;

eliminat

Or. en

Justificare

Dispoziția este menită să reglementeze toate drepturile exclusive suplimentare, ceea ce 
înseamnă, prin urmare, o posibilă lărgire a domeniului de protecție. Nu este posibil să se 
anticipeze ce drepturi ar putea face în viitor obiectul regulamentului propus și, prin urmare, 
nu este posibil să se evalueze dacă intervenția autorităților vamale este sau nu potrivită 
pentru acestea.

Amendamentul 124
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) orice alt drept stabilit ca drept 
exclusiv de proprietate intelectuală prin 
legislația Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 125
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un desen sau model înregistrat într-un 
stat membru;

(b) un desen sau model înregistrat într-un 
stat membru sau de către un organism 
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multistatal, cum ar fi Oficiul Benelux de 
proprietate intelectuală;

Or. en

Amendamentul 126
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea drepturilor
de marcă și pe care este aplicată fără 
autorizare o marcă identică cu o marcă 
înregistrată în mod corespunzător pentru 
același tip de mărfuri sau care nu pot fi 
distinse, în aspectele lor esențiale, de o 
astfel de marcă;

(a) mărfuri care încalcă drepturile de 
marcă și pe care este aplicată fără 
autorizare o marcă identică cu o marcă 
înregistrată în mod corespunzător pentru 
același tip de mărfuri sau care nu pot fi 
distinse, în aspectele lor esențiale, de o 
astfel de marcă;

Or. en

Justificare

Simplificarea înțelesului juridic al textului.

Amendamentul 127
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea drepturilor 
de marcă și pe care este aplicată fără 
autorizare o marcă identică cu o marcă 
înregistrată în mod corespunzător pentru 
același tip de mărfuri sau care nu pot fi 
distinse, în aspectele lor esențiale, de o 

(a) mărfuri care au făcut obiectul unei 
încălcări a drepturilor de marcă în statul 
membru în care se găsesc mărfurile și pe 
care este aplicată fără autorizare o marcă 
identică cu o marcă înregistrată în mod 
corespunzător pentru același tip de mărfuri 
sau care nu pot fi distinse, în aspectele lor 
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astfel de marcă; esențiale, de o astfel de marcă;

Or. sv

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că acest lucru se referă la o încălcare a drepturilor de 
proprietate intelectuală care impune luarea unor măsuri vamale, ceea ce înseamnă că nu se 
aplică „ficțiunea în ceea ce privește fabricația”.

Amendamentul 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.1 mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea drepturilor de 
marcă și pe care este aplicată fără 
autorizare o marcă identică cu o marcă 
înregistrată în mod corespunzător pentru 
același tip de mărfuri sau care nu pot fi 
distinse, în aspectele lor esențiale, de o 
astfel de marcă;

5.1 mărfuri, inclusiv ambalajul secundar 
sau primar al acestora, care fac obiectul 
unei intervenții pentru încălcarea 
drepturilor de marcă și pe care este aplicată 
fără autorizare un simbol identic cu o 
marcă înregistrată în mod corespunzător 
pentru același tip de mărfuri pentru care 
aceasta este înregistrată sau care nu pot fi 
distinse, în aspectele lor esențiale, de o 
astfel de marcă;

Or. fr

Amendamentul 129
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea drepturilor
de marcă și pe care este aplicată fără 
autorizare o marcă identică cu o marcă 
înregistrată în mod corespunzător pentru 

(a) mărfuri care încalcă drepturile de 
marcă și pe care este aplicată fără 
autorizare o marcă identică cu o marcă 
înregistrată în mod corespunzător pentru 
același tip de mărfuri sau care nu pot fi 
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același tip de mărfuri sau care nu pot fi 
distinse, în aspectele lor esențiale, de o 
astfel de marcă;

distinse, în aspectele lor esențiale, de o 
astfel de marcă;

Or. en

Amendamentul 130
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea drepturilor de 
marcă și pe care este aplicată fără 
autorizare o marcă identică cu o marcă 
înregistrată în mod corespunzător pentru 
același tip de mărfuri sau care nu pot fi 
distinse, în aspectele lor esențiale, de o 
astfel de marcă;

(a) mărfuri, inclusiv ambalaje, care fac 
obiectul unei intervenții pentru încălcarea 
drepturilor de marcă și pe care este aplicată 
fără autorizare o marcă identică cu o marcă 
înregistrată în mod corespunzător pentru 
același tip de mărfuri sau care nu pot fi 
distinse, în aspectele lor esențiale, de o 
astfel de marcă și, prin urmare, încalcă 
drepturile titularului în conformitate cu 
legislația națională a statului de import;

Or. de

Justificare

Aduce textul în conformitate cu definiția mărfurilor contrafăcute de la articolul 51 din 
Acordul TRIPS.

Amendamentul 131
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea drepturilor
de marcă și pe care este aplicată fără 
autorizare o marcă identică cu o marcă 
înregistrată în mod corespunzător pentru 

(a) toate mărfurile, inclusiv ambalajele 
primare, pe care este aplicată fără 
autorizare o marcă identică cu o marcă 
înregistrată în mod corespunzător pentru 
același tip de mărfuri sau care nu pot fi 
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același tip de mărfuri sau care nu pot fi 
distinse, în aspectele lor esențiale, de o 
astfel de marcă;

distinse, în aspectele lor esențiale, de o 
astfel de marcă și care încalcă astfel 
drepturile proprietarului mărcii în cauză 
în țara de import;

Or. en

Amendamentul 132
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – subpunctul 5.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.1 mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea drepturilor de 
marcă și pe care este aplicată fără 
autorizare o marcă identică cu o marcă 
înregistrată în mod corespunzător pentru 
același tip de mărfuri sau care nu pot fi 
distinse, în aspectele lor esențiale, de o 
astfel de marcă;

5.1 mărfuri, inclusiv ambalajul primar al 
acestora, orice alt simbol care reprezintă 
marca (logo, etichetă, autocolant, 
prospect, instrucțiuni de utilizare, 
document de garanție care poartă 
simbolul în cauză), prezentate chiar și 
separat, precum și ambalajele, care fac 
obiectul unei intervenții pentru încălcarea 
drepturilor de marcă și pe care este aplicată 
fără autorizare o marcă identică cu o marcă 
înregistrată în mod corespunzător pentru 
același tip de mărfuri sau care nu pot fi 
distinse, în aspectele lor esențiale, de o 
astfel de marcă;

Or. fr

Amendamentul 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – subpunctul 5.1 litera a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.1 (a) orice ambalaj, etichetă, autocolant, 
prospect, instrucțiuni de utilizare, 
document de garanție și orice alt element 
similar, prezentate chiar și separat, care 
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fac obiectul unei intervenții pentru 
încălcarea drepturilor de marcă și care 
includ un simbol ce este identic cu o 
marcă înregistrată în mod corespunzător 
sau care nu poate fi distins în aspectele
sale esențiale de o astfel de marcă în ceea 
ce privește utilizarea aceluiași tip de 
mărfuri pentru care marca respectivă este 
înregistrată;

Or. fr

Amendamentul 134
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea unei 
indicații geografice și care poartă sau sunt 
descrise printr-o denumire sau un termen 
protejat referitor la respectiva indicație 
geografică;

(b) mărfuri care încalcă indicațiile
geografice și care poartă sau sunt descrise 
printr-o denumire sau un termen protejat 
referitor la respectiva indicație geografică;

Or. en

Justificare

Simplificarea înțelesului juridic al textului.

Amendamentul 135
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea unei 
indicații geografice și care poartă sau sunt 

(b) mărfuri care au făcut obiectul unei 
încălcări a indicației geografice în statul 
membru în care se găsesc mărfurile și 
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descrise printr-o denumire sau un termen 
protejat referitor la respectiva indicație 
geografică;

care poartă sau sunt descrise printr-o 
denumire sau un termen protejat referitor la 
respectiva indicație geografică;

Or. sv

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că acest lucru se referă la o încălcare a drepturilor de 
proprietate intelectuală care impune luarea unor măsuri vamale, ceea ce înseamnă că nu se 
aplică „ficțiunea în ceea ce privește fabricația”.

Amendamentul 136
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea unei 
indicații geografice și care poartă sau sunt 
descrise printr-o denumire sau un termen 
protejat referitor la respectiva indicație 
geografică;

(b) mărfuri care încalcă indicațiile
geografice și care poartă sau sunt descrise 
printr-o denumire sau un termen protejat 
referitor la respectiva indicație geografică;

Or. en

Amendamentul 137
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „mărfuri piratate” înseamnă mărfuri 
care fac obiectul unei intervenții pentru 
încălcarea unui drept de autor sau a unui 
drept conex sau a unui desen sau model și 
care reprezintă sau conțin copii realizate 
fără acordul titularului unui drept de autor 
sau drept conex sau al unui desen sau 
model, înregistrat sau nu, sau fără acordul 

(6) „mărfuri piratate” înseamnă mărfuri 
care au făcut obiectul unei încălcări a unui 
drept de autor sau a unui drept conex sau a 
unui desen sau model în statul membru în 
care se găsesc mărfurile și care reprezintă 
sau conțin copii realizate fără acordul 
titularului unui drept de autor sau drept 
conex sau al unui desen sau model, 
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unei persoane autorizate de către titularul 
respectiv în țara de fabricație;

înregistrat sau nu, sau fără acordul unei 
persoane autorizate de către titularul 
respectiv în țara de fabricație;

Or. sv

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că acest lucru se referă la o încălcare a drepturilor de 
proprietate intelectuală care impune luarea unor măsuri vamale, ceea ce înseamnă că nu se 
aplică „ficțiunea în ceea ce privește fabricația”.

Amendamentul 138
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „mărfuri piratate” înseamnă mărfuri 
care fac obiectul unei intervenții pentru 
încălcarea unui drept de autor sau a unui 
drept conex sau a unui desen sau model și 
care reprezintă sau conțin copii realizate 
fără acordul titularului unui drept de autor 
sau drept conex sau al unui desen sau 
model, înregistrat sau nu, sau fără 
acordul unei persoane autorizate de către 
titularul respectiv în țara de fabricație;

(6) „mărfuri piratate” înseamnă orice 
mărfuri care reprezintă copii realizate fără 
acordul titularului de drepturi în țara de 
fabricație și care sunt realizate direct sau 
indirect pornind de la un articol în cazul 
în care realizarea copiei respective ar fi 
constituit o încălcare a unui drept de autor 
sau a unui drept conex în temeiul 
legislației țării de import;

Or. en

Amendamentul 139
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „mărfuri susceptibile de a aduce 
atingere unui drept de proprietate 
intelectuală” înseamnă mărfuri în legătură 

(7) „mărfuri susceptibile de a aduce 
atingere unui drept de proprietate 
intelectuală” înseamnă mărfuri în legătură 
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cu care există probe corespunzătoare care 
să permită autorităților vamale să constate, 
în statul membru în care aceste mărfuri 
sunt găsite, că acestea sunt la prima vedere:

cu care există motive rezonabile care să 
permită autorităților vamale să constate, în 
statul membru în care aceste mărfuri sunt 
găsite, că acestea sunt la prima vedere:

Or. en

Amendamentul 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „mărfuri susceptibile de a aduce 
atingere unui drept de proprietate 
intelectuală” înseamnă mărfuri în legătură 
cu care există probe corespunzătoare care 
să permită autorităților vamale să constate, 
în statul membru în care aceste mărfuri 
sunt găsite, că acestea sunt la prima vedere:

(7) „mărfuri susceptibile de a aduce 
atingere unui drept de proprietate 
intelectuală” înseamnă mărfuri în legătură 
cu care există indicii suficiente care să 
permită autorităților vamale să constate, în 
statul membru în care aceste mărfuri sunt 
găsite, că acestea sunt la prima vedere:

Or. fr

Justificare

Este imposibil să se suspecteze că mărfurile aduc atingere unui drept de proprietate 
intelectuală și să se solicite existența unor probe corespunzătoare.

Amendamentul 141
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „mărfuri susceptibile de a aduce 
atingere unui drept de proprietate 
intelectuală” înseamnă mărfuri în legătură 
cu care există probe corespunzătoare care 
să permită autorităților vamale să constate, 
în statul membru în care aceste mărfuri 

(7) „mărfuri susceptibile de a aduce 
atingere unui drept de proprietate 
intelectuală” înseamnă mărfuri în legătură 
cu care există indicii corespunzătoare, pe 
baza procedurilor legale aplicabile, care 
să permită autorităților vamale să constate, 
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sunt găsite, că acestea sunt la prima vedere: în statul membru în care aceste mărfuri 
sunt găsite, că acestea sunt la prima vedere:

Or. en

Amendamentul 142
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea unui drept de 
proprietate intelectuală în conformitate cu 
legislația Uniunii sau a statului membru 
respectiv;

(a) mărfuri care încălcă un drept de 
proprietate intelectuală în conformitate cu 
legislația Uniunii sau a statului membru 
respectiv;

Or. en

Justificare

Simplificarea înțelegerii din punct de vedere juridic a textului.

Amendamentul 143
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea unui drept de 
proprietate intelectuală în conformitate cu 
legislația Uniunii sau a statului membru 
respectiv;

(a) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea unui drept de 
proprietate intelectuală în statul membru 
în care sunt găsite mărfurile;

Or. en
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Amendamentul 144
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea unui drept de 
proprietate intelectuală în conformitate cu 
legislația Uniunii sau a statului membru 
respectiv;

(a) mărfuri care încălcă un drept de 
proprietate intelectuală în conformitate cu 
legislația Uniunii sau a statului membru 
respectiv sau a țărilor de origine sau de 
destinație a mărfurilor;

Or. en

Amendamentul 145
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mărfuri care fac obiectul unei 
intervenții pentru încălcarea unui drept de 
proprietate intelectuală în conformitate cu 
legislația Uniunii sau a statului membru 
respectiv;

(a) mărfuri de marcă contrafăcute sau 
mărfuri piratate care fac obiectul unei 
intervenții în conformitate cu legislația 
Uniunii sau a statului membru respectiv;

Or. en

Amendamentul 146
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozitive, produse sau componente 
care eludează orice tehnologie, dispozitiv 
sau componentă care, în cursul normal al 
funcționării sale, împiedică sau 

(b). dispozitive specifice, produse sau 
componente concepute pentru a eluda 
măsurile tehnologice de protecție ale 
oricărei tehnologii, dispozitiv sau 
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restricționează acte cu privire la opere 
care nu sunt autorizate de titularul 
dreptului de autor sau al unui drept conex 
dreptului de autor și care încalcă un drept 
de proprietate intelectuală în conformitate 
cu legislația statului membru respectiv;

componentă și care, în cursul normal al 
funcționării lor, execută anumite operații
cu privire la opere protejate de drepturile 
de autor sau de drepturi conexe dreptului 
de autor care încalcă un drept de 
proprietate intelectuală în conformitate cu 
legislația statului membru respectiv;

Or. en

Amendamentul 147
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice tipare sau matrițe concepute 
special sau adaptate pentru fabricarea de 
mărfuri care încalcă un drept de proprietate 
intelectuală, dacă respectivele tipare sau 
matrițe încalcă drepturile titularului de 
drepturi în conformitate cu legislația 
Uniunii sau a statului membru respectiv;

(c) orice tipare sau matrițe concepute 
special sau adaptate pentru fabricarea de 
mărfuri care încalcă un drept de proprietate 
intelectuală, dacă respectivele tipare sau 
matrițe încalcă drepturile titularului de 
drepturi în statul membru în care sunt 
găsite mărfurile;

Or. en

Amendamentul 148
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) „transport mic” înseamnă un pachet 
individual care cântărește până la două 
kilograme sau care nu conține mai mult 
de cinci articole;

Or. pl
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Justificare

Este important să se definească termenul „transport mic” în prezentul regulament. 
Autoritățile vamale clasifică deja transporturile în funcție de masa acestora și iau în 
considerare, de asemenea, numărul de articole pe care acestea le conțin. Ar fi foarte simplu 
ca această clasificare să se bazeze pe masa brută, și anume masa articolelor dintr-un pachet 
la care se adaugă masa ambalajului în sine (cu excepția containerelor sau a echipamentelor 
utilizate în scopul transportului). Această definiție va fi ușor de aplicat în practică.

Amendamentul 149
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „deținătorul mărfurilor” înseamnă 
persoana care este proprietarul mărfurilor 
sau care are un drept similar de dispoziție 
asupra acestora sau care are controlul fizic 
al acestora;

(12) „deținătorul mărfurilor” înseamnă 
persoana care este proprietarul mărfurilor 
sau care are un drept similar de dispoziție 
asupra acestora;

Or. en

Justificare

Extinderea definiției la intermediari va crea obligații neprevăzute cu consecințe potențial 
dăunătoare pentru infrastructura disponibilă.

Amendamentul 150
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „deținătorul mărfurilor” înseamnă 
persoana care este proprietarul mărfurilor
sau care are un drept similar de dispoziție 
asupra acestora sau care are controlul fizic 
al acestora;

(12) „deținătorul mărfurilor” înseamnă 
persoana care este proprietarul mărfurilor 
sau care are un drept similar de dispoziție 
asupra acestora;
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Or. en

Justificare

Nu este adecvată includerea în definiția „deținătorului mărfurilor” a persoanei „care are 
controlul fizic al acestora”, întrucât acest lucru ar putea include în numeroase cazuri 
transportatorii care nu au niciun drept și nu sunt implicați în asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală și nu ar trebui să intervină între autoritățile vamale și 
titularii drepturilor și/sau declarant în ceea ce privește acordarea liberului de vamă și 
distrugerea mărfurilor.

Amendamentul 151
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) „intermediar” înseamnă o persoană 
care este implicată în transportul de 
mărfuri, cum ar fi importatorul, 
transportatorul, destinatarul mărfurilor, 
expeditorul mărfurilor sau declarantul 
vamal sau operatorul de transport;

Or. de

Justificare

Firmele de transport joacă în mod involuntar un rol principal în importul de mărfuri ilegale 
și contrafăcute în UE. Acestora nu li se poate impune să identifice astfel de mărfuri. Totuși, 
aceste firme pot contribui la protejarea UE împotriva importului de astfel de mărfuri în cazul 
în care au fost informate, în etapa de pregătire a unui transport, cu privire la orice încălcare 
anterioară a drepturilor de marcă săvârșită de destinatarul mărfurilor pe care aceste firme le 
transportă.

Amendamentul 152
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 13a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) „transport mic” înseamnă un 
transport de mărfuri care în mod evident 
nu sunt importate în scopuri comerciale.

Or. en

Amendamentul 153
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) „mărfuri perisabile” înseamnă 
mărfuri care sunt susceptibile de a li se 
reduce în mod considerabil valoarea în 
timp sau care, din cauza naturii lor, sunt 
în pericol de a fi distruse.

Or. en

Amendamentul 154
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 864/2007, legea 
statului membru în care mărfurile se află 
într-una dintre situațiile prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1) se aplică pentru a 
determina dacă utilizarea acestor mărfuri 
dă naștere la suspiciuni de încălcare a unui 
drept de proprietate intelectuală sau dacă a 
încălcat un drept de proprietate 
intelectuală.

Fără a aduce atingere articolului 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 864/2007, legea 
statului membru în care mărfurile se află 
într-una dintre situațiile prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1) se aplică pentru a 
determina dacă utilizarea acestor mărfuri 
dă naștere la suspiciuni de încălcare a unui 
drept de proprietate intelectuală sau dacă a 
încălcat un drept de proprietate 
intelectuală. Legislația statului membru 
nu poate fi aplicată mărfurilor în tranzit, 
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cu excepția cazului în care există probe
clare și convingătoare cu privire la 
intrarea iminentă și premeditată pe piața 
Uniunii, ceea ce înseamnă vânzarea 
intenționată rezidenților din Uniune și 
consumul de către aceștia. În niciun caz, 
un stat membru nu se bazează pe o 
reprezentare imaginară în ceea ce privește 
fabricația („manufacturing fiction”) 
pentru a stabili dacă mărfurile în cauză 
respectă drepturile de proprietate 
intelectuală.

Or. en

Amendamentul 155
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care există indicii care 
sugerează că mărfurile în tranzit din 
afara Uniunii vor fi puse în vânzare pe 
teritoriul Uniunii, astfel de mărfuri sunt 
considerate importuri în temeiul 
legislației privind drepturile de proprietate 
intelectuală a statului membru în care 
acestea sunt găsite sau în care se depune 
o cerere.

Or. en

Justificare

Noțiunea de „tranzit” include, de asemenea, mărfurile în tranzit pe teritoriul UE, iar 
numeroase desene și mărci vechi, precum și toate brevetele sunt protejate doar la nivel 
național. Drept urmare, falsificatorii pot exploata această lacună prin alegerea acelor 
porturi de intrare în UE unde mărcile, desenele sau brevetele naționale în cauză nu sunt 
protejate, înainte de „trecerea” unor astfel de mărfuri în alt stat membru. În conformitate cu 
cauzele conexate C-446/09 și C-495/09.
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Amendamentul 156
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care există indicii care 
sugerează că mărfurile în tranzit din 
afara Uniunii vor fi puse în vânzare pe 
teritoriul Uniunii, astfel de mărfuri sunt 
considerate importuri în temeiul 
legislației privind drepturile de proprietate 
intelectuală a statului membru în care 
acestea sunt găsite sau în care se depune 
o cerere.

Or. en

Justificare

Noțiunea de „tranzit” include, de asemenea, mărfurile în tranzit pe teritoriul UE, iar 
numeroase desene și mărci vechi, precum și toate brevetele sunt protejate doar la nivel 
național. Falsificatorii pot exploata această lacună prin alegerea acelor porturi de intrare în 
UE unde mărcile, desenele sau brevetele naționale în cauză nu sunt protejate, înainte de 
„trecerea” unor astfel de mărfuri în alt stat membru.

Amendamentul 157
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiciile care sugerează că aceste mărfuri 
vor fi puse în vânzare pe teritoriul Uniunii 
pot include, printre altele, faptul că 
destinația mărfurilor nu este declarată –
întrucât procedura suspensivă necesară 
impune o astfel de declarație –, lipsa unor 
informații precise sau fiabile cu privire la 
identitatea sau adresa producătorului sau 
a expeditorului mărfurilor, lipsa 
cooperării cu autoritățile vamale sau 
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descoperirea unor documente sau a unei 
corespondențe referitoare la mărfurile în 
cauză, care sugerează că este posibil să 
existe o deturnare a mărfurilor respective 
către consumatorii din Uniune.

Or. en

Justificare

În cauzele conexate C-446/09 și C-95/09, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat 
condițiile în care mărfurile ce provin din alte țări decât statele membre, care fac obiectul unei 
proceduri suspensive (tranzit extern sau antrepozitare în vamă) în UE și care sunt suspecte de 
a fi mărfuri piratate sau contrafăcute, pot fi confiscate de către autoritățile vamale din statele 
membre. Aceste mențiuni și indiciile care sugerează o deturnare frauduloasă ar trebui să fie 
adăugate la prezentul regulament.

Amendamentul 158
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiciile care sugerează că aceste mărfuri 
vor fi puse în vânzare pe teritoriul Uniunii 
pot include, printre altele, faptul că 
destinația mărfurilor nu este declarată –
întrucât procedura suspensivă necesară 
impune o astfel de declarație –, lipsa unor 
informații precise sau fiabile cu privire la 
identitatea sau adresa producătorului sau 
a expeditorului mărfurilor, lipsa 
cooperării cu autoritățile vamale sau 
descoperirea unor documente sau a unei 
corespondențe referitoare la mărfurile în 
cauză care sugerează că este posibil să 
existe o deturnare a mărfurilor respective 
către consumatorii din Uniune.

Or. en

Justificare

Alinierea la jurisprudența CJUE în cauzele conexate C-446/09 și C-495/09.
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Amendamentul 159
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care există indicii care 
sugerează probabilitatea deturnării 
mărfurilor pe teritoriul Uniunii și în cazul 
în care procedurile prin care se determină 
dacă a fost încălcat un drept de 
proprietate intelectuală se află în curs la 
autoritatea competentă, declarantul sau 
deținătorul mărfurilor demonstrează că 
mărfurile respective nu au ca destinație 
teritoriul Uniunii.

Or. en

Justificare

În conformitate cu cauzele conexate C-446/09 și C-495/09, care precizează indiciile care 
sugerează o deturnare frauduloasă a mărfurilor în tranzit, declaranții sau deținătorii de bună 
credință ai mărfurilor în tranzit vor putea întotdeauna să furnizeze rapid și cu ușurință 
informații care să clarifice faptul că mărfurile nu prezintă riscul de deturnare frauduloasă –
de exemplu, în cazul în care destinația mărfurilor nu este declarată sau dacă identitatea sau 
adresa producătorului nu este cunoscută sau dacă documentele sau corespondența aferentă 
sunt incomplete.

Amendamentul 160
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care există indicii care 
sugerează probabilitatea deturnării a 
mărfurilor pe teritoriul Uniunii și în cazul 
în care procedurile prin care se determină 
dacă a fost încălcat un drept de 
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proprietate intelectuală se află în curs la 
autoritatea competentă, declarantul sau 
deținătorul mărfurilor demonstrează că 
mărfurile respective nu au ca destinație 
teritoriului Uniunii.

Or. en

Justificare

Declarantul trebuie să furnizeze informații care să clarifice faptul că mărfurile nu prezintă 
riscul de deturnare frauduloasă. În conformitate cu jurisprudența CJUE (cauzele conexate C-
446/09 și C-495/09).

Amendamentul 161
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Produse medicamentoase, dispozitive 

medicale și alte produse sanitare
Se va presupune că sunt destinate intrării 
pe teritoriul Uniunii produsele 
medicamentoase, dispozitivele medicale și 
alte produse sanitare a căror destinație nu 
este declarată sau al căror lanț de 
aprovizionare este în alt mod neclar.

Or. en

Justificare

Medicamentele contrafăcute prezintă riscuri grave la adresa sănătății pacienților și ar trebui 
să fie confiscate indiferent de țara de destinație a acestora. Autoritățile vamale ar trebui să 
își păstreze competențele actuale de a acționa împotriva medicamentelor susceptibile de a fi 
contrafăcute în toate situațiile în care mărfurile care aduc atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală se află sub supraveghere vamală, și nu doar în situațiile în care aceste mărfuri 
sunt declarate pentru import. Această procedură se aplică mărfurilor contrafăcute aflate în 
tranzit și nu trebuie să împiedice comercializarea legală a medicamentelor generice de către 
producători consumatorilor din afara (sau prin intermediul) UE.
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Amendamentul 162
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organismele de gestionare colectivă a 
drepturilor de proprietate intelectuală care 
sunt recunoscute periodic ca având 
dreptul de a-i reprezenta pe titularii de 
drepturi de autor sau de drepturi conexe;

(b) organismele de gestionare colectivă a 
drepturilor de proprietate intelectuală care 
reprezintă în mod legal titularii de drepturi 
de autor sau de drepturi conexe;

Or. en

Amendamentul 163
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organismele de apărare a intereselor 
profesionale care sunt recunoscute 
periodic ca având dreptul de a-i 
reprezenta pe titularii de drepturi de 
proprietate intelectuală;

(c) organismele de apărare a intereselor 
profesionale care reprezintă în mod legal
titularii de drepturi de proprietate 
intelectuală;

Or. en

Amendamentul 164
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se poate depune o cerere la nivelul Uniunii 
în privința tuturor drepturilor de 

Se poate depune o cerere la nivelul Uniunii 
în privința drepturilor de proprietate 
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proprietate intelectuală care se aplică pe 
întreg teritoriul Uniunii.

intelectuală menționate la articolul 2 care 
se aplică pe întreg teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 165
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește un formular de cerere 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare. Aceste acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă menționată la articolul 29 
alineatul (2).

Comisia stabilește un formular de cerere 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare. Aceste acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă menționată la articolul 29 
alineatul (2). În exercitarea competenței 
sale de executare, Comisia consultă 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmează recomandările formulate în avizul Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor (2011/C 363/01).

Amendamentul 166
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește un formular de cerere 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare. Aceste acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă menționată la articolul 29 
alineatul (2).

Comisia stabilește un formular de cerere 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare. Aceste acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă menționată la articolul 29 
alineatul (2). Atunci când își exercită 
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competențele de executare, Comisia 
consultă Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor.

Or. lt

Amendamentul 167
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formularul include informațiile care se 
comunică persoanelor vizate, în 
conformitate cu articolul 10 din 
Directiva 95/46/CE și cu articolul 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmează recomandările formulate în avizul Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor (2011/C 363/01).

Amendamentul 168
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care sunt disponibile 
sisteme informatice pentru primirea și 
prelucrarea cererilor, cererile sunt depuse
prin intermediul tehnicilor de prelucrare 
electronică a datelor.

(4) Dacă până în luna ianuarie 2014 sunt 
disponibile sisteme informatice pentru 
primirea și prelucrarea cererilor, cererile 
sunt puse la dispoziție prin intermediul 
tehnicilor de prelucrare electronică a 
datelor.

Or. en
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Amendamentul 169
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care sunt disponibile sisteme 
informatice pentru primirea și prelucrarea 
cererilor, cererile sunt depuse prin 
intermediul tehnicilor de prelucrare 
electronică a datelor.

(4) În cazul în care sunt disponibile sisteme 
informatice pentru primirea și prelucrarea 
cererilor, cererile sunt depuse prin 
intermediul tehnicilor de prelucrare 
electronică a datelor. Statele membre pun 
la dispoziție astfel de sisteme nu mai 
târziu de 1 ianuarie 2014.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se impună o obligație juridică de a investi în și de a institui proceduri vamale 
electronice (eCustoms) interoperabile, de asemenea, în ceea ce privește asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Amendamentul 170
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cererea și toate informațiile 
pertinente în identificarea mărfurilor de 
către autoritățile vamale, precum și în 
analiza și evaluarea riscului de încălcare 
a dreptului (drepturilor) de proprietate 
intelectuală în cauză, astfel cum sunt 
definite la alineatul (3) al doilea paragraf 
literele (g), (h) și (i), sunt puse la 
dispoziția publicului prin intermediul 
unui site internet.

Or. en
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Amendamentul 171
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă solicitantul nu furnizează 
informațiile lipsă în termenul menționat la 
alineatul (1), serviciul vamal competent 
respinge cererea.

(2) Dacă solicitantul nu furnizează 
informațiile lipsă în termenul menționat la 
alineatul (1), serviciul vamal competent 
poate respinge cererea.

Or. fr

Amendamentul 172
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă solicitantul nu furnizează 
informațiile lipsă în termenul menționat la 
alineatul (1), serviciul vamal competent 
respinge cererea.

(2) Dacă solicitantul nu furnizează 
informațiile lipsă în termenul menționat la 
alineatul (1), serviciul vamal competent 
respinge cererea. În acest caz, serviciul 
vamal competent își motivează decizia și 
include informațiile cu privire la 
procedura de contestație.

Or. en

Amendamentul 173
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un drept de proprietate (3) În cazul în care un drept de proprietate 
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intelectuală încetează să mai producă 
efecte sau în cazul în care solicitantul 
încetează din alte motive să aibă dreptul de 
a depune o cerere, autoritățile vamale nu 
intervin. Decizia de acceptare a cererii este 
revocată sau modificată în consecință de 
autoritățile vamale care au adoptat decizia.

intelectuală încetează să mai producă 
efecte sau în cazul în care solicitantul 
încetează din alte motive să aibă dreptul de 
a depune o cerere, solicitantul informează
autoritățile vamale și acestea nu mai 
intervin. Decizia de acceptare a cererii este 
revocată sau modificată în consecință de 
autoritățile vamale care au adoptat decizia.

Or. en

Amendamentul 174
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un drept de proprietate 
intelectuală încetează să mai producă 
efecte sau în cazul în care solicitantul 
încetează din alte motive să aibă dreptul de 
a depune o cerere, autoritățile vamale nu 
intervin. Decizia de acceptare a cererii de 
prelungire este revocată sau modificată în 
consecință de autoritățile vamale care au 
adoptat decizia.

În cazul în care un drept de proprietate 
intelectuală încetează să mai producă 
efecte sau în cazul în care solicitantul 
încetează din alte motive să aibă dreptul de 
a depune o cerere, solicitantul informează
autoritățile vamale și acestea nu mai 
intervin. Decizia de acceptare a cererii de 
prelungire este revocată sau modificată în 
consecință de autoritățile vamale care au 
adoptat decizia.

Or. en

Amendamentul 175
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificarea deciziei privind drepturile de 
proprietate intelectuală

eliminat

Serviciul vamal competent care a adoptat 
decizia de acceptare a cererii poate, la 
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solicitarea titularului respectivei decizii, 
să modifice lista drepturilor de proprietate 
intelectuală din acea decizie.
În cazul unei decizii de acceptare a unei 
cereri la nivelul Uniunii, orice modificare 
care constă în adăugarea de drepturi de 
proprietate intelectuală se limitează la 
drepturile de proprietate intelectuală care 
intră sub incidența articolului 5.

Or. en

Amendamentul 176
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După înființarea bazei centrale de date 
a Comisiei menționată la articolul 31 
alineatul (3), toate schimburile de date 
referitoare la deciziile privind cererile de 
intervenție, documentele de însoțire și 
notificările între autoritățile vamale ale 
statelor membre se efectuează prin 
intermediul acestei baze de date.

(3) După înființarea bazei centrale de date 
a Comisiei menționată la articolul 31 
alineatul (3), toate schimburile de date 
referitoare la deciziile privind cererile de 
intervenție, documentele de însoțire și 
notificările între autoritățile vamale ale 
statelor membre sunt puse la dispoziția 
publicului prin intermediul acestei baze de 
date.

Or. en

Amendamentul 177
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularul deciziei de acceptare a cererii 
informează serviciul vamal competent care 
a adoptat respectiva decizie în următoarele 

Titularul deciziei de acceptare a cererii 
informează în termen de cinci zile 
lucrătoare serviciul vamal competent care 
a adoptat respectiva decizie în următoarele 
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cazuri: cazuri:

Or. en

Amendamentul 178
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu respectă cerințele articolului 18 
alineatul (2) privind returnarea 
mostrelor;

eliminat

Or. en

Justificare

Returnarea mostrelor nu este posibilă întotdeauna, iar textul nu precizează clar cine 
stabilește dacă circumstanțele permit returnarea mostrelor sau nu. În plus, deoarece pe baza 
unei situații specifice nu se poate anticipa care vor fi acțiunile viitoare ale unui titular de
drepturi, textul ar trebui să ofere o abordare suficient de flexibilă pentru a proteja piața UE.

Amendamentul 179
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu inițiază o procedură în 
conformitate cu articolul 20 alineatul (1), 
articolul 23 alineatul (4) sau articolul 24 
alineatul (9).

eliminat

Or. en

Justificare

Returnarea mostrelor nu este posibilă întotdeauna, iar textul nu precizează clar cine 
stabilește dacă circumstanțele permit returnarea mostrelor sau nu. În plus, deoarece pe baza 
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unei situații specifice nu se poate anticipa care vor fi acțiunile viitoare ale unui titular de 
drepturi, textul ar trebui să ofere o abordare suficient de flexibilă pentru a proteja piața UE.

Amendamentul 180
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile vamale ale 
unui stat membru identifică, într-una dintre 
situațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1), mărfuri susceptibile de a 
aduce atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală vizate de o decizie de 
acceptare a unei cereri de intervenție, 
acestea iau decizia de a suspenda
acordarea liberului de vamă pentru mărfuri 
sau de a le reține.

(1) În cazul în care autoritățile vamale ale 
unui stat membru identifică, într-una dintre 
situațiile menționate la articolul 1 
alineatul (1), mărfuri susceptibile de a 
aduce atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală vizate de o decizie de 
acceptare a unei cereri de intervenție, 
acestea suspendă acordarea liberului de 
vamă pentru mărfuri sau le rețin.

Or. en

Justificare

Raportorul consideră că suspendarea acordării liberului de vamă sau reținerea mărfurilor în 
așteptarea deciziei titularului de drepturi nu este o chestiune de decizie. Prin urmare, acesta 
propune eliminarea cuvântului „decizie”.

Amendamentul 181
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru ca autoritatea competentă să 
ia o decizie pe fond, aceasta ar putea 
stabili dacă există probe că mărfurile sunt 
destinate punerii în vânzare pe teritoriul 
Uniunii, precum și alte elemente invocate 
care constituie o încălcare a dreptului de 
proprietate intelectuală. În acest sens, 
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autoritatea competentă poate face referire 
la indiciile prevăzute la articolul 3. 

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele la articolul 3.

Amendamentul 182
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de a adopta decizia de
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale pot solicita titularului deciziei de 
acceptare a cererii să le furnizeze orice 
informații relevante. De asemenea, 
autoritățile vamale pot furniza titularului 
deciziei informații cu privire la numărul 
real sau presupus de articole, natura 
acestora precum și, dacă este cazul, 
imagini ale acestor articole.

(2) Înainte de suspendarea acordării 
liberului de vamă sau de reținerea 
mărfurilor, autoritățile vamale pot solicita 
titularului deciziei de acceptare a cererii să 
le furnizeze orice informații relevante. De 
asemenea, autoritățile vamale pot furniza 
titularului deciziei informații cu privire la 
numărul real sau presupus de articole, 
natura acestora precum și, dacă este cazul, 
imagini ale acestor articole.

Or. en

Justificare

Raportorul consideră că suspendarea acordării liberului de vamă sau reținerea mărfurilor în 
așteptarea deciziei titularului de drepturi nu este o chestiune de decizie. Prin urmare, acesta
propune eliminarea cuvântului „decizie”.

Amendamentul 183
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de a adopta decizia de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale pot solicita titularului deciziei de 
acceptare a cererii să le furnizeze orice 
informații relevante. De asemenea, 
autoritățile vamale pot furniza titularului 
deciziei informații cu privire la numărul 
real sau presupus de articole, natura 
acestora precum și, dacă este cazul, 
imagini ale acestor articole.

(2) Înainte de a adopta decizia de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale pot solicita titularului deciziei de 
acceptare a cererii să le furnizeze orice 
informații relevante. De asemenea, 
autoritățile vamale furnizează titularului 
deciziei informații cu privire la numărul 
real sau presupus de articole, natura 
acestora precum și, dacă este cazul, 
imagini ale acestor articole.

Or. fr

Amendamentul 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de adoptarea unei decizii de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale comunică această intenție 
declarantului sau, în cazul în care 
mărfurile urmează să fie reținute, 
deținătorului mărfurilor. Declarantului 
sau deținătorului mărfurilor li se oferă 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere în termen de trei zile lucrătoare de 
la transmiterea respectivei comunicări.

eliminat

Or. fr

Justificare

Pentru a evita instituirea unei proceduri administrative de lungă durată și disproporționată, 
dreptul de a fi audiat trebuie să fie conferit exclusiv consumatorului final care, spre deosebire 
de operatorii economici, nu are cunoștințe aprofundate privind formalitățile vamale.
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Amendamentul 185
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de a adopta decizia de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale își comunică intenția 
declarantului sau, în cazul în care 
mărfurile urmează să fie reținute, 
deținătorului mărfurilor. Declarantului 
sau deținătorului mărfurilor li se oferă 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere în termen de trei zile lucrătoare de 
la transmiterea respectivei comunicări.

eliminat

Or. en

Amendamentul 186
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de a adopta decizia de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale își comunică intenția declarantului 
sau, în cazul în care mărfurile urmează să 
fie reținute, deținătorului mărfurilor. 
Declarantului sau deținătorului mărfurilor 
li se oferă posibilitatea de a-și exprima 
punctul de vedere în termen de trei zile 
lucrătoare de la transmiterea respectivei 
comunicări.

(3) În cazul în care mărfurile susceptibile 
de a aduce atingere drepturilor de 
proprietate intelectuală nu sunt mărfuri 
contrafăcute sau piratate, autoritățile 
vamale își comunică intenția declarantului 
sau, în cazul în care mărfurile urmează să 
fie reținute, deținătorului mărfurilor înainte 
de a suspenda acordarea liberului de 
vamă sau de a reține mărfurile. 
Declarantului sau deținătorului mărfurilor 
li se oferă posibilitatea de a-și exprima 
punctul de vedere în termen de trei zile 
lucrătoare de la transmiterea respectivei 
comunicări.

Or. en
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(A se vedea amendamentele la considerentele 15 și 16).

Justificare

În majoritatea cazurilor, intervenția autorităților vamale se bazează pe o suspiciune clară și 
în cele din urmă se dovedește a fi justificată. Prin urmare, dreptul de a fi audiat ar trebui să 
se limiteze, pe de o parte, la alte mărfuri decât cele contrafăcute sau piratate, în cazul cărora 
poate fi mai dificil pentru autoritățile vamale să determine, pe baza unei simple examinări 
vizuale, dacă un drept de proprietate intelectuală a fost încălcat, iar, pe de altă parte, la 
situațiile în care autoritățile vamale intervin ca urmare a acceptării unei cereri dacă 
interesele contradictorii ale părților afectate pot fi importante.

Amendamentul 187
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de adoptarea unei decizii de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale comunică această intenție 
declarantului sau, în cazul în care mărfurile 
urmează să fie reținute, deținătorului 
mărfurilor. Declarantului sau deținătorului 
mărfurilor li se oferă posibilitatea de a-și 
exprima punctul de vedere în termen de trei 
zile lucrătoare de la transmiterea
respectivei comunicări.

(3) Înainte de adoptarea unei decizii de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale comunică această intenție 
declarantului sau, în cazul în care mărfurile 
urmează să fie reținute, deținătorului 
mărfurilor. Declarantului sau deținătorului 
mărfurilor li se oferă posibilitatea de a-și 
exprima punctul de vedere în termen de trei 
zile lucrătoare de la primirea respectivei 
comunicări.

Or. sv

Justificare

Pentru a asigura că toți titularii europeni ai unei decizii de acceptare a cererii beneficiază de 
același interval de timp pentru a interveni în ceea ce privește suspendarea acordării liberului 
de vamă sau deținerea mărfurilor, indiferent de durata livrării de către serviciile poștale a 
deciziei luate de autoritățile vamale cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau deținerea acestora, termenul pentru intervenție ar trebui să fie calculat 
din momentul primirii deciziei, și nu din momentul expedierii acesteia.

Amendamentul 188
Christian Engström
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de a adopta decizia de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale își comunică intenția declarantului 
sau, în cazul în care mărfurile urmează să 
fie reținute, deținătorului mărfurilor. 
Declarantului sau deținătorului mărfurilor 
li se oferă posibilitatea de a-și exprima 
punctul de vedere în termen de trei zile 
lucrătoare de la transmiterea respectivei 
comunicări.

(3) Înainte de a adopta decizia de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale își comunică intenția declarantului 
sau, în cazul în care mărfurile urmează să 
fie reținute, deținătorului mărfurilor. 
Declarantului sau deținătorului mărfurilor 
li se oferă posibilitatea de a-și exprima 
punctul de vedere în termen de cinci zile 
lucrătoare de la transmiterea respectivei 
comunicări.

Or. en

Amendamentul 189
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care mărfurile 
susceptibile de a fi imitații sau copii ale 
unui produs protejat în Uniune printr-un 
drept de proprietate intelectuală fac 
obiectul unei proceduri suspensive, 
autoritățile vamale ar trebui să solicite 
declarantului sau deținătorului 
mărfurilor să prezinte dovezi suficiente că 
destinația finală a mărfurilor nu este pe 
teritoriul Uniunii în termen de trei zile 
lucrătoare de la expedierea solicitării 
respective. Dacă nu se prezintă dovezi 
suficiente în sens contrar, autoritățile 
vamale presupun că destinația finală este 
teritoriul Uniunii.
În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în 
conformitate cu procedura de consultare 
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menționată la articolul 29 alineatul (2), 
Comisia adoptă orientări pentru 
evaluarea de către autoritățile vamale a 
riscului de deturnare a acestor mărfuri pe 
piața Uniunii.

Or. en

Justificare

Întrucât consideră că există un grad ridicat de incertitudine privind modificarea legislației de 
fond pentru ca aceasta să acopere simplul tranzit al mărfurilor care sunt imitații sau copii ale 
mărfurilor protejate în UE, raportorul propune includerea acestei garanții suplimentare 
pentru a preveni pătrunderea pe piața internă a acestor mărfuri. Trebuie îndeplinite două 
condiții pentru ca autoritățile vamale să poată suspenda acordarea liberului de vamă sau să 
poată reține mărfurile: mărfurile trebuie să fie suspectate de a fi contrafăcute sau piratate și 
dovezile furnizate trebuie să fie insuficiente.

Amendamentul 190
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru ca autoritatea competentă să 
ia o decizie pe fond să poată stabili în mod 
eficient dacă există probe că mărfurile 
sunt destinate punerii în vânzare în 
Uniune și alte elemente care constituie o 
încălcare a dreptului de proprietate 
intelectuală, autoritatea vamală care 
primește o cerere de intervenție suspendă 
acordarea liberului de vamă sau reține 
mărfurile respective de îndată ce are 
indicii care dau naștere unor suspiciuni 
justificate privind comiterea acestei
încălcări.
Indiciile care sugerează că mărfurile 
respective vor fi puse în vânzare pe 
teritoriul Uniunii pot include, printre 
altele, faptul că destinația mărfurilor nu 
este declarată, deși procedura suspensivă 
cerută impune o astfel de declarație, lipsa 
unor informații precise sau fiabile cu 
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privire la identitatea sau la adresa 
producătorului sau a expeditorului 
mărfurilor, lipsa cooperării cu autoritățile 
vamale sau descoperirea unor documente 
sau a unei corespondențe referitoare la 
mărfurile în cauză, din care reiese că este 
posibil să aibă loc o deturnare a 
mărfurilor respective către consumatorii 
din Uniune.

Or. en

Justificare

În conformitate cu cauzele conexate C-446/09 și C-495/09 (secțiunea 79 punctul 6), 
regulamentul ar trebui să fie modificat pentru a reflecta faptul că autoritatea vamală trebuie 
să intervină atunci când există indicii care dau naștere unor suspiciuni justificate privind 
comiterea acestei încălcări.

Amendamentul 191
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La adoptarea unei decizii de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau de reținere a acestora, 
în cazul transporturilor mici, autoritățile 
vamale informează în mod corespunzător 
și într-un timp rezonabil consumatorul 
final cu privire la temeiul juridic al 
acțiunilor pe care le-au întreprins.

Or. en

Amendamentul 192
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile vamale informează titularul 
deciziei de acceptare a cererii și declarantul 
sau deținătorul mărfurilor în privința 
deciziei lor de a suspenda acordarea 
liberului de vamă pentru mărfuri sau de a 
le reține, în termen de o zi lucrătoare de la 
adoptarea deciziei lor.

Autoritățile vamale informează titularul 
deciziei de acceptare a cererii și declarantul 
sau deținătorul mărfurilor în privința 
suspendării acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau a reținerii acestora, în 
termen de o zi lucrătoare. Ca alternativă, 
autoritățile vamale pot solicita titularului
deciziei de acceptare a cererii să 
informeze declarantul sau deținătorul 
mărfurilor în consecință în cazul în care 
titularul deciziei de acceptare a cererii 
garantează că va respecta termenele și 
obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 193
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care există indicii care 
arată că mărfuri din afara Uniunii aflate 
în tranzit vor fi puse în vânzare pe 
teritoriul UE, aceste mărfuri sunt 
considerate importuri pe piața internă a 
Uniunii. Se aplică legislația privind 
drepturile de proprietate intelectuală a 
statului membru în care se găsesc aceste 
mărfuri atunci când se examinează dacă 
acestea încalcă drepturile de proprietate 
intelectuală.
Indiciile care sugerează că aceste mărfuri 
vor fi puse în vânzare pe teritoriul Uniunii 
pot include, printre altele, faptul că 
destinația mărfurilor nu este declarată 
sau nu este declarată integral și faptul că 
nu există informații precise sau fiabile cu 
privire la identitatea producătorului sau a 
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expeditorului.

Or. en

Amendamentul 194
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de adoptarea deciziei de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale pot, fără a dezvălui alte informații 
decât numărul real sau presupus de 
articole, natura acestora și, dacă este cazul, 
imagini ale acestor articole, solicita 
oricărei persoane care are dreptul să 
depună o cerere privind presupusa 
încălcare a drepturilor de proprietate 
intelectuală să furnizeze informații 
relevante.

(2) Înainte de suspendarea acordării 
liberului de vamă sau de reținerea
mărfurilor, autoritățile vamale pot, fără a 
dezvălui alte informații decât numărul real 
sau presupus de articole, natura acestora și, 
dacă este cazul, imagini ale acestor 
articole, solicita oricărei persoane care are 
dreptul să depună o cerere privind 
presupusa încălcare a drepturilor de 
proprietate intelectuală să furnizeze 
informații relevante.

Or. en

Justificare

Raportorul consideră că suspendarea acordării liberului de vamă sau reținerea mărfurilor în 
așteptarea deciziei titularului de drepturi nu este o chestiune de decizie. Prin urmare, 
propune eliminarea cuvântului „decizie”.

Amendamentul 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de adoptarea unei decizii de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 

eliminat
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vamale comunică această intenție 
declarantului sau, în cazul în care 
mărfurile urmează să fie reținute, 
deținătorului mărfurilor. Declarantului 
sau deținătorului mărfurilor li se oferă 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere în termen de trei zile lucrătoare de 
la transmiterea respectivei comunicări.

Or. fr

Justificare

Pentru a evita instituirea unei proceduri administrative îndelungate și disproporționate, 
dreptul de a fi audiat trebuie să fie conferit numai consumatorului final care, spre deosebire 
de operatorii economici, nu are cunoștințe aprofundate privind formalitățile vamale.

Amendamentul 196
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de adoptarea unei decizii de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale comunică această intenție 
declarantului sau, în cazul în care 
mărfurile urmează să fie reținute, 
deținătorului mărfurilor. Declarantului 
sau deținătorului mărfurilor li se oferă 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere în termen de trei zile lucrătoare de 
la transmiterea respectivei comunicări.

eliminat

Or. en

Amendamentul 197
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de adoptarea unei decizii de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale comunică această intenție 
declarantului sau, în cazul în care mărfurile 
urmează să fie reținute, deținătorului 
mărfurilor. Declarantului sau deținătorului 
mărfurilor li se oferă posibilitatea de a-și 
exprima punctul de vedere în termen de trei 
zile lucrătoare de la transmiterea
respectivei comunicări.

(3) Înainte de adoptarea unei decizii de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale comunică această intenție 
declarantului sau, în cazul în care mărfurile 
urmează să fie reținute, deținătorului 
mărfurilor. Declarantului sau deținătorului 
mărfurilor li se oferă posibilitatea de a-și 
exprima punctul de vedere în termen de trei 
zile lucrătoare de la primirea respectivei 
comunicări.

Or. sv

Justificare

Pentru a asigura că toți titularii europeni ai unei decizii de acceptare a cererii beneficiază de 
același interval de timp pentru a interveni în ceea ce privește suspendarea acordării liberului 
de vamă sau deținerea mărfurilor, indiferent de durata livrării de către serviciile poștale a 
deciziei luate de autoritățile vamale cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau deținerea acestora, termenul pentru intervenție ar trebui să fie calculat 
din momentul primirii deciziei, și nu din momentul expedierii acesteia.

Amendamentul 198
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de adoptarea unei decizii de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale comunică această intenție 
declarantului sau, în cazul în care mărfurile 
urmează să fie reținute, deținătorului 
mărfurilor. Declarantului sau deținătorului 
mărfurilor li se oferă posibilitatea de a-și 
exprima punctul de vedere în termen de 
trei zile lucrătoare de la transmiterea 
respectivei comunicări.

(3) Înainte de adoptarea unei decizii de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor, autoritățile 
vamale comunică această intenție 
declarantului sau, în cazul în care mărfurile 
urmează să fie reținute, deținătorului 
mărfurilor. Declarantului sau deținătorului 
mărfurilor li se oferă posibilitatea de a-și 
exprima punctul de vedere în termen de 
cinci zile lucrătoare de la transmiterea 
respectivei comunicări.
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Or. en

Amendamentul 199
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care mărfurile 
susceptibile de a fi imitații sau copii ale 
unui produs protejat în Uniune printr-un 
drept de proprietate intelectuală fac 
obiectul unei proceduri suspensive, 
autoritățile vamale solicită declarantului 
sau deținătorului mărfurilor să prezinte 
dovezi suficiente că destinația finală a 
mărfurilor nu este pe teritoriul Uniunii în 
termen de trei zile lucrătoare de la 
expedierea solicitării respective. Dacă nu 
se prezintă dovezi suficiente în sens 
contrar, autoritățile vamale presupun că 
destinația finală este teritoriul Uniunii.
În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 29 alineatul (2), 
Comisia adoptă orientări pentru 
evaluarea de către autoritățile vamale a 
riscului de deturnare a acestor mărfuri pe 
piața Uniunii.

Or. en

Justificare

Întrucât consideră că există un grad ridicat de incertitudine privind modificarea legislației de 
fond pentru ca aceasta să acopere simplul tranzit al mărfurilor care sunt imitații sau copii ale 
mărfurilor protejate în UE, raportorul propune includerea acestei garanții suplimentare 
pentru a preveni pătrunderea pe piața internă a acestor mărfuri. Trebuie îndeplinite două 
condiții pentru ca autoritățile vamale să poată suspenda acordarea liberului de vamă sau să 
poată reține mărfurile: mărfurile trebuie să fie suspectate de a fi contrafăcute sau piratate și 
dovezile furnizate trebuie să fie insuficiente.
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Amendamentul 200
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La adoptarea unei decizii de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau de reținere a acestora, 
în cazul transporturilor mici, autoritățile 
vamale informează în mod corespunzător 
și într-un interval de timp rezonabil 
consumatorul final cu privire la temeiul 
juridic al acțiunilor pe care le-au 
întreprins.

Or. en

Amendamentul 201
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care persoana care are 
dreptul de a depune o cerere nu poate fi 
identificată, autoritățile vamale 
cooperează cu autoritățile competente în 
vederea identificării persoanei care deține 
acest drept.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește să îmbunătățească cooperarea dintre autoritățile vamale și 
autoritățile competente pentru a identifica persoana care are dreptul de a depune o cerere. 
Acest lucru ar soluționa problema actuală legată de faptul că autoritățile vamale trebuie să 
acorde liberul de vamă pentru mărfurile susceptibile de a încălca drepturile de proprietate 
intelectuală sau nu trebuie să le mai rețină în cazul în care nu sunt în măsură să identifice în 
termen de o zi lucrătoare persoana care are dreptul de a depune o cerere.
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Amendamentul 202
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile vamale informează declarantul 
sau deținătorul mărfurilor în privința 
deciziei lor de a suspenda acordarea
liberului de vamă pentru mărfuri sau de a 
le reține în termen de o zi lucrătoare de la 
adoptarea deciziei lor.

Autoritățile vamale informează declarantul 
sau deținătorul mărfurilor în privința 
suspendării acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau a reținerii acestora în 
termen de o zi lucrătoare.

Or. en

Justificare

Raportorul consideră că suspendarea acordării liberului de vamă sau reținerea mărfurilor în 
așteptarea deciziei titularului de drepturi nu este o chestiune de decizie. Prin urmare, 
propune eliminarea cuvântului „decizie”.

Amendamentul 203
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul articol nu se aplică 
mărfurilor perisabile.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 204
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile vamale pot preleva mostre și, 
la cererea titularului deciziei de acceptare a 
cererii, îi pot furniza acestuia mostre 
exclusiv pentru a fi analizate și pentru a 
facilita continuarea procedurii referitoare la 
mărfurile contrafăcute și piratate. Analiza 
acestor mostre se efectuează pe 
răspunderea exclusivă a titularului deciziei 
de acceptare a cererii.

Autoritățile vamale pot preleva mostre și, 
la cererea titularului deciziei de acceptare a 
cererii, îi pot furniza sau trimite acestuia 
mostre exclusiv pentru a fi analizate și 
pentru a facilita continuarea procedurii 
referitoare la mărfurile contrafăcute și 
piratate. Analiza acestor mostre se 
efectuează pe răspunderea exclusivă a 
titularului deciziei de acceptare a cererii.

Or. en

Justificare

Pentru a combate în mod eficace contrafacerea, este necesar să se încurajeze interacțiunea 
eficientă și necostisitoare dintre autoritățile vamale și titularii deciziei de acceptare a cererii.

Amendamentul 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile vamale pot preleva mostre și, 
la cererea titularului deciziei de acceptare a 
cererii, îi pot furniza acestuia mostre 
exclusiv pentru a fi analizate și pentru a 
facilita continuarea procedurii referitoare la 
mărfurile contrafăcute și piratate. Analiza 
acestor mostre se efectuează pe 
răspunderea exclusivă a titularului deciziei 
de acceptare a cererii.

Autoritățile vamale pot preleva mostre 
reprezentative pentru ansamblul 
mărfurilor și, la cererea titularului deciziei 
de acceptare a cererii, îi pot furniza mostre 
exclusiv pentru a fi analizate și pentru a 
facilita continuarea procedurii referitoare la 
mărfurile contrafăcute și piratate. Analiza 
acestor mostre se efectuează pe 
răspunderea exclusivă a titularului deciziei 
de acceptare a cererii.

Or. fr

Amendamentul 206
Anna Hedh
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile vamale furnizează 
titularului deciziei de acceptare a cererii, la 
cerere și dacă sunt cunoscute, numele și 
adresa destinatarului, expeditorului, 
declarantului sau a deținătorului mărfurilor, 
precum și regimul vamal și originea, 
proveniența și destinația mărfurilor 
susceptibile de a aduce atingere unui drept 
de proprietate intelectuală.

(3) Autoritățile vamale furnizează 
titularului deciziei de acceptare a cererii, la 
cerere și dacă sunt cunoscute, numele și 
adresa destinatarului, expeditorului, 
declarantului sau a deținătorului mărfurilor, 
precum și regimul vamal și originea, 
proveniența și destinația mărfurilor 
susceptibile de a aduce atingere unui drept 
de proprietate intelectuală.

În cazul mărfurilor în tranzit susceptibile 
de a încălca un drept de proprietate 
intelectuală în țara de destinație, 
autoritățile vamale pot transmite această 
informație autorităților vamale din țara de 
destinație, utilizând, printre altele, cadrul 
SAFE al Organizației Mondiale a 
Vămilor.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure că autoritățile vamale au posibilitatea de a transmite serviciilor 
de aplicare a legii informații cu privire la persoanele care au încălcat DPI pentru a contribui 
la îmbunătățirea procedurilor de anchetare și de reținere, precum și de a informa autoritățile 
vamale din țara de destinație, în conformitate cu articolul 69 din Acordul TRIPS. De 
asemenea, este important să se utilizeze la maximum cadrele existente la nivel mondial pentru 
a permite autorităților vamale să ia măsuri împotriva mărfurilor ilegale.

Amendamentul 207
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile vamale furnizează 
titularului deciziei de acceptare a cererii, la 
cerere și dacă sunt cunoscute, numele și 
adresa destinatarului, expeditorului, 

(3) Autoritățile vamale furnizează 
titularului deciziei de acceptare a cererii și, 
dacă este cazul, autorităților și serviciilor 
de aplicare a legii, la cerere și dacă sunt 
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declarantului sau a deținătorului mărfurilor, 
precum și regimul vamal și originea, 
proveniența și destinația mărfurilor 
susceptibile de a aduce atingere unui drept 
de proprietate intelectuală.

cunoscute, numele și adresa destinatarului, 
expeditorului, declarantului sau a 
deținătorului mărfurilor, precum și regimul 
vamal și originea, proveniența și destinația 
mărfurilor susceptibile de a aduce atingere 
unui drept de proprietate intelectuală.

În cazul mărfurilor în tranzit susceptibile 
de a încălca un drept de proprietate 
intelectuală în țara de destinație, 
autoritățile vamale pot transmite această 
informație autorităților vamale din țara de 
destinație.

Or. en

Amendamentul 208
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a iniția proceduri de stabilire a 
încălcării unui drept de proprietate 
intelectuală;

(a) pentru a iniția proceduri de stabilire a 
încălcării unui drept de proprietate 
intelectuală sau în cursul acestor
proceduri;

Or. en

Justificare

Alinierea la amendamentul 30 depus de raportor.

Amendamentul 209
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 19 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) pentru a iniția o procedură penală;
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Or. fr

Amendamentul 210
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a solicita despăgubiri de la 
persoana care i-a încălcat drepturile sau de 
la alte persoane în cazul în care mărfurile 
sunt distruse în conformitate cu articolul 20 
alineatul (3) sau articolul 23 alineatul (3).

(b) pentru a solicita despăgubiri de la 
persoana care i-a încălcat drepturile sau de 
la alte persoane în cazul în care mărfurile 
sunt distruse în conformitate cu articolul 20 
alineatul (3).

Or. en

(A se vedea amendamentul 42 din proiectul de raport).

Justificare

Aplicarea procedurii simplificate numai pentru mărfurile contrafăcute și piratate ar conduce 
în practică la o lipsă de securitate juridică, întrucât nu este clar ce procedură trebuie 
aplicată atunci când mărfurile încalcă atât drepturile de marcă/de autor, cât și alte DPI (cum 
ar fi brevetele). Prin urmare, se propune înlocuirea alineatelor de la articolul 20 cu textul 
propus al articolului 23, care s-ar aplica astfel tuturor tipurilor de încălcare a drepturilor de 
proprietate intelectuală.

Amendamentul 211
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 19 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) pentru a utiliza informațiile în scopul 
unei anchete penale sau proceduri penale 
sau în legătură cu o anchetă penală sau 
cu o procedură penală, inclusiv 
informațiile care se referă la un drept de 
proprietate intelectuală.
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Or. en

Amendamentul 212
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 19 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) pentru a utiliza informațiile în 
negocierile de soluționare extrajudiciară 
a litigiilor.

Or. en

Amendamentul 213
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care alte mărfuri decât cele 
vizate de articolele 23 și 24 sunt 
susceptibile de a aduce atingere unui drept 
de proprietate intelectuală, titularul deciziei 
de acceptare a cererii inițiază o procedură 
pentru a determina dacă un drept de 
proprietate intelectuală a fost încălcat, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei de suspendare a 
acordării liberului de vamă sau de reținere 
a mărfurilor.

În cazul în care alte mărfuri decât cele 
vizate de articolele 23 și 24 sunt 
susceptibile de a aduce atingere unui drept 
de proprietate intelectuală, titularul deciziei 
de acceptare a cererii inițiază o procedură 
pentru a determina dacă un drept de 
proprietate intelectuală a fost încălcat, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la primirea 
notificării de suspendare a acordării 
liberului de vamă sau de reținere a 
mărfurilor.

Or. en

Justificare

Pentru a evita problemele legate de trimiterea notificărilor, termenul ar trebui să fie stabilit 
în raport cu primirea notificării, și nu cu expedierea acesteia.
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Amendamentul 214
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care alte mărfuri decât cele 
vizate de articolele 23 și 24 sunt 
susceptibile de a aduce atingere unui drept 
de proprietate intelectuală, titularul deciziei 
de acceptare a cererii inițiază o procedură 
pentru a determina dacă un drept de 
proprietate intelectuală a fost încălcat, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei de suspendare a 
acordării liberului de vamă sau de reținere 
a mărfurilor.

În cazul în care alte mărfuri decât cele 
vizate de articolele 23 și 24 sunt 
susceptibile de a aduce atingere unui drept 
de proprietate intelectuală, titularul deciziei 
de acceptare a cererii inițiază o procedură 
pentru a determina dacă un drept de 
proprietate intelectuală a fost încălcat, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la primirea 
deciziei de suspendare a acordării liberului 
de vamă sau de reținere a mărfurilor.

Or. sv

Justificare

Pentru a asigura că toți titularii europeni ai unei decizii de acceptare a cererii beneficiază de 
același interval de timp pentru a interveni în ceea ce privește suspendarea acordării liberului 
de vamă sau deținerea mărfurilor, indiferent de durata livrării de către serviciile poștale a 
deciziei luate de autoritățile vamale cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau deținerea acestora, termenul pentru intervenție ar trebui să fie calculat 
din momentul primirii deciziei, și nu din momentul expedierii acesteia.

Amendamentul 215
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care alte mărfuri decât cele 
vizate de articolele 23 și 24 sunt
susceptibile de a aduce atingere unui drept 
de proprietate intelectuală, titularul deciziei 
de acceptare a cererii inițiază o procedură 
pentru a determina dacă un drept de 
proprietate intelectuală a fost încălcat, în

În cazul unor mărfuri susceptibile de a 
aduce atingere unui drept de proprietate 
intelectuală, titularul deciziei de acceptare 
a cererii inițiază o procedură pentru a 
determina dacă un drept de proprietate 
intelectuală a fost încălcat, în termen de 10 
zile lucrătoare de la transmiterea deciziei 
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termen de 10 zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei de suspendare a 
acordării liberului de vamă sau de reținere 
a mărfurilor.

de suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor.

Or. en

Amendamentul 216
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul mărfurilor perisabile susceptibile 
de a aduce atingere unui drept de 
proprietate intelectuală, termenul pentru 
inițierea procedurii la care se face referire 
la primul paragraf este de trei zile 
lucrătoare de la transmiterea deciziei de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor.

În cazul mărfurilor perisabile susceptibile 
de a aduce atingere unui drept de 
proprietate intelectuală, termenul pentru 
inițierea procedurii la care se face referire
la primul paragraf este de trei zile 
lucrătoare de la primirea notificării de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor.

Or. en

Justificare

Pentru a evita problemele legate de trimiterea notificărilor, termenul ar trebui să fie stabilit 
în raport cu primirea notificării, și nu cu expedierea acesteia.

Amendamentul 217
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul mărfurilor perisabile susceptibile 
de a aduce atingere unui drept de 
proprietate intelectuală, termenul pentru 
inițierea procedurii la care se face referire 
la primul paragraf este de trei zile 

În cazul mărfurilor perisabile susceptibile 
de a aduce atingere unui drept de 
proprietate intelectuală, termenul pentru 
inițierea procedurii la care se face referire 
la primul paragraf este de trei zile 
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lucrătoare de la transmiterea deciziei de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor.

lucrătoare de la primirea deciziei de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
sau de reținere a mărfurilor.

Or. sv

Justificare

Pentru a asigura că toți titularii europeni ai unei decizii de acceptare a cererii beneficiază de 
același interval de timp pentru a interveni în ceea ce privește suspendarea acordării liberului 
de vamă sau deținerea mărfurilor, indiferent de durata livrării de către serviciile poștale a 
deciziei luate de autoritățile vamale cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau deținerea acestora, termenul pentru intervenție ar trebui să fie calculat 
din momentul primirii deciziei, și nu din momentul expedierii acesteia.

Amendamentul 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un acord scris între titularul deciziei de 
acceptare a cererii și deținătorul mărfurilor 
privind abandonarea mărfurilor în vederea 
distrugerii.

(b) un acord scris între titularul deciziei de 
acceptare a cererii și declarantul sau
deținătorul mărfurilor privind abandonarea 
mărfurilor în vederea distrugerii.

Or. fr

Amendamentul 219
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile vamale au fost 
informate cu privire la inițierea 
procedurilor de determinare a încălcării 
dreptului privind un desen sau model, 
brevet, model de utilitate sau protecție a 
soiurilor de plante și dacă perioada 

În cazul în care autoritățile vamale au fost 
informate cu privire la inițierea 
procedurilor de determinare a încălcării 
dreptului privind un desen și dacă perioada 
prevăzută la articolul 20 a expirat, 
declarantul sau deținătorul mărfurilor poate 
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prevăzută la articolul 20 a expirat, 
declarantul sau deținătorul mărfurilor poate 
solicita autorităților vamale să acorde 
liberul de vamă pentru mărfuri sau să pună 
capăt reținerii lor.

solicita autorităților vamale să acorde 
liberul de vamă pentru mărfuri sau să pună 
capăt reținerii lor.

Or. en

Amendamentul 220
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mărfurile abandonate în vederea 
distrugerii în conformitate cu 
articolele 20, 23 sau 24 nu sunt:

(1) Mărfurile abandonate în vederea 
distrugerii nu sunt:

Or. en

Amendamentul 221
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la dispozițiile 
prevăzute la alineatul (1), autoritățile 
vamale pot autoriza organizațiile publice 
sau private care au ca scop combaterea 
contrafacerilor și care au fost autorizate 
în mod individual înainte de aceste 
operațiuni să utilizeze măsurile 
menționate mai sus. Înainte de 
distrugerea mărfurilor abandonate, 
organizațiile autorizate le pot depozita, în 
condițiile definite în autorizație, în scopul 
analizei și stabilirii unei baze de date care 
să conțină informații destinate combaterii 
contrafacerilor. Lista organizațiilor 
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autorizate este publicată pe site-ul internet 
al Comisiei.

Or. en

Justificare

Analiza mărfurilor contrafăcute sau piratate furnizează informații pentru înțelegerea 
problemei și permite introducerea de strategii pertinente pentru combaterea acesteia. Prin 
urmare, este necesar să se poată analiza aceste mărfuri înainte de a fi distruse.

Amendamentul 222
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat
Distrugerea și inițierea procedurii

(1) Mărfurile suspectate că sunt mărfuri 
contrafăcute sau mărfuri piratate pot fi 
distruse sub control vamal, fără a fi 
necesar să se determine dacă un drept de 
proprietate intelectuală a fost încălcat în 
conformitate cu legislația statului 
membru în care se găsesc bunurile, în 
cazul în care sunt îndeplinite toate 
condițiile de mai jos:
(a) titularul deciziei de acceptare a cererii 
a informat în scris autoritățile vamale în 
legătură cu acordul său privind 
distrugerea mărfurilor în termen de 10 
zile lucrătoare sau, în cazul mărfurilor 
perisabile, în termen de trei zile lucrătoare 
de la transmiterea deciziei de suspendare 
a acordării liberului de vamă pentru 
mărfuri sau de reținere a acestora;
(b) declarantul sau deținătorul mărfurilor 
a confirmat în scris autorităților vamale 
acordul său privind distrugerea 
mărfurilor în termen de 10 zile lucrătoare 
sau, în cazul mărfurilor perisabile, în 
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termen de trei zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei de suspendare a 
acordării liberului de vamă pentru 
mărfuri sau de reținere a acestora.
(2) În cazul în care declarantul sau 
deținătorul mărfurilor nu și-a confirmat 
acordul privind distrugerea în termenele 
prevăzute la alineatul (1) litera (b) și nici 
nu a informat autoritățile vamale care au 
adoptat decizia de suspendare a acordării 
liberului de vamă pentru mărfuri sau de 
reținere a acestora că se opune la 
distrugerea mărfurilor, autoritățile 
vamale pot considera că declarantul sau 
deținătorul mărfurilor este de acord cu 
distrugerea lor.
Autoritățile vamale informează în 
consecință titularul deciziei de acceptare a 
cererii.
În cazul în care declarantul sau 
deținătorul mărfurilor are obiecții cu 
privire la distrugerea mărfurilor, 
autoritățile vamale informează titularul 
deciziei de acceptare a cererii în privința 
acestor obiecții.
(3) Distrugerea se efectuează sub control 
vamal, pe cheltuiala și pe răspunderea 
titularului deciziei de acceptare a cererii, 
cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în legislația statului membru în care 
mărfurile sunt distruse. Înainte de 
distrugere se pot preleva mostre.
(4) În cazul în care nu există un acord 
privind distrugerea, titularul deciziei de 
acceptare a cererii inițiază o procedură de 
determinare a încălcării unui drept de 
proprietate intelectuală în termen de 10 
zile lucrătoare sau, în cazul mărfurilor 
perisabile, în termen de trei zile lucrătoare 
de la transmiterea deciziei de suspendare 
a acordării liberului de vamă pentru 
mărfuri sau de reținere a acestora.
Autoritățile vamale pot prelungi, în cazuri 
justificate, perioada menționată la primul 
paragraf cu maximum 10 zile lucrătoare, 
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la cererea titularului deciziei de acceptare 
a cererii.
În cazul mărfurilor perisabile, aceste 
perioade nu se prelungesc.
(5) Autoritățile vamale acordă liberul de 
vamă mărfurilor sau, după caz, pun capăt 
reținerii lor imediat după încheierea 
tuturor formalităților vamale, în cazul în 
care nu au primit informații din partea 
titularului deciziei de acceptare a cererii 
în legătură cu oricare din următoarele 
aspecte:
(a) acordul său privind distrugerea în 
termenele menționate la alineatul (1) 
litera (a);
(b) inițierea unei proceduri de 
determinare a încălcării unui drept de 
proprietate intelectuală în termenul 
menționat la alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 223
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) titularul deciziei de acceptare a cererii a 
informat în scris autoritățile vamale în 
legătură cu acordul său privind distrugerea 
mărfurilor în termen de 10 zile lucrătoare 
sau, în cazul mărfurilor perisabile, în 
termen de trei zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei de suspendare a 
acordării liberului de vamă pentru mărfuri 
sau de reținere a acestora;

(a) titularul deciziei de acceptare a cererii a 
informat în scris autoritățile vamale în 
legătură cu acordul său privind distrugerea 
mărfurilor în termen de 10 zile lucrătoare 
sau, în cazul mărfurilor perisabile, în 
termen de trei zile lucrătoare de la primirea 
notificării de suspendare a acordării 
liberului de vamă pentru mărfuri sau de 
reținere a acestora;

Or. en
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Justificare

Pentru a evita problemele legate de trimiterea notificărilor, termenul ar trebui să fie stabilit 
în raport cu primirea notificării, și nu cu expedierea acesteia.

Amendamentul 224
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) titularul deciziei de acceptare a cererii a 
informat în scris autoritățile vamale în 
legătură cu acordul său privind distrugerea 
mărfurilor în termen de 10 zile lucrătoare 
sau, în cazul mărfurilor perisabile, în 
termen de trei zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei de suspendare a 
acordării liberului de vamă pentru mărfuri 
sau de reținere a acestora;

(a). titularul deciziei de acceptare a cererii 
a informat în scris autoritățile vamale în 
legătură cu acordul său privind distrugerea 
mărfurilor în termen de 10 zile lucrătoare 
sau, în cazul mărfurilor perisabile, în 
termen de trei zile lucrătoare de la primirea
deciziei de suspendare a acordării liberului 
de vamă pentru mărfuri sau de reținere a 
acestora;

Or. sv

Justificare

Pentru a asigura că toți titularii europeni ai unei decizii de acceptare a cererii beneficiază de 
același interval de timp pentru a interveni în ceea ce privește suspendarea acordării liberului 
de vamă sau deținerea mărfurilor, indiferent de durata livrării de către serviciile poștale a 
deciziei luate de autoritățile vamale cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau deținerea acestora, termenul pentru intervenție ar trebui să fie calculat 
din momentul primirii deciziei, și nu din momentul expedierii acesteia.

Amendamentul 225
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) declarantul sau deținătorul mărfurilor a 
confirmat în scris autorităților vamale 
acordul său privind distrugerea mărfurilor 

(b) declarantul sau deținătorul mărfurilor a 
confirmat în scris autorităților vamale 
acordul său privind distrugerea mărfurilor 
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în termen de 10 zile lucrătoare sau, în cazul 
mărfurilor perisabile, în termen de trei zile 
lucrătoare de la transmiterea deciziei de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau de reținere a acestora.

în termen de 10 zile lucrătoare sau, în cazul 
mărfurilor perisabile, în termen de trei zile 
lucrătoare de la primirea notificării de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau de reținere a acestora.

Or. en

Justificare

Pentru a evita problemele legate de trimiterea notificărilor, termenul ar trebui să fie stabilit 
în raport cu primirea notificării, și nu cu expedierea acesteia.

Amendamentul 226
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) declarantul sau deținătorul mărfurilor a 
confirmat în scris autorităților vamale 
acordul său privind distrugerea mărfurilor 
în termen de 10 zile lucrătoare sau, în cazul 
mărfurilor perisabile, în termen de trei zile 
lucrătoare de la transmiterea deciziei de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau de reținere a acestora.

(b) declarantul sau deținătorul mărfurilor a 
confirmat în scris autorităților vamale 
acordul său privind distrugerea mărfurilor 
în termen de 10 zile lucrătoare sau, în cazul 
mărfurilor perisabile, în termen de trei zile 
lucrătoare de la primirea deciziei de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau de reținere a acestora.

Or. sv

Justificare

Pentru a asigura că toți titularii europeni ai unei decizii de acceptare a cererii beneficiază de 
același interval de timp pentru a interveni în ceea ce privește suspendarea acordării liberului 
de vamă sau deținerea mărfurilor, indiferent de durata livrării de către serviciile poștale a 
deciziei luate de autoritățile vamale cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau deținerea acestora, termenul pentru intervenție ar trebui să fie calculat 
din momentul primirii deciziei, și nu din momentul expedierii acesteia.

Amendamentul 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care declarantul sau deținătorul 
mărfurilor nu și-a confirmat acordul 
privind distrugerea în termenele prevăzute 
la alineatul (1) litera (b) și nici nu a 
informat autoritățile vamale care au adoptat 
decizia de suspendare a acordării liberului 
de vamă pentru mărfuri sau de reținere a 
acestora că se opune la distrugerea 
mărfurilor, autoritățile vamale pot 
considera că declarantul sau deținătorul 
mărfurilor este de acord cu distrugerea lor.

În cazul în care declarantul sau deținătorul 
mărfurilor nu și-a confirmat acordul 
privind distrugerea în termenele prevăzute 
la alineatul (1) litera (b) și nici nu a 
informat autoritățile vamale care au adoptat 
decizia de suspendare a acordării liberului 
de vamă pentru mărfuri sau de reținere a 
acestora că se opune la distrugerea 
mărfurilor, autoritățile vamale consideră că 
declarantul sau deținătorul mărfurilor este 
de acord cu distrugerea lor.

Or. fr

Amendamentul 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Distrugerea se efectuează sub control 
vamal, pe cheltuiala și pe răspunderea 
titularului deciziei de acceptare a cererii, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în 
legislația statului membru în care mărfurile 
sunt distruse. Înainte de distrugere se pot 
preleva mostre.

(3) Distrugerea se efectuează sub control 
vamal, pe cheltuiala și pe răspunderea 
titularului deciziei de acceptare a cererii, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în 
legislația statului membru în care mărfurile 
sunt distruse. Înainte de distrugere se pot 
preleva mostre reprezentative pentru 
ansamblul mărfurilor.

Or. fr

Amendamentul 229
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu există un acord privind 
distrugerea, titularul deciziei de acceptare a 
cererii inițiază o procedură de determinare 
a încălcării unui drept de proprietate 
intelectuală în termen de 10 zile lucrătoare 
sau, în cazul mărfurilor perisabile, în 
termen de trei zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei de suspendare a 
acordării liberului de vamă pentru mărfuri 
sau de reținere a acestora.

În cazul în care nu există un acord privind 
distrugerea, titularul deciziei de acceptare a 
cererii inițiază o procedură de determinare 
a încălcării unui drept de proprietate 
intelectuală în termen de 10 zile lucrătoare 
sau, în cazul mărfurilor perisabile, în 
termen de trei zile lucrătoare de la primirea 
notificării de suspendare a acordării 
liberului de vamă pentru mărfuri sau de 
reținere a acestora.

Or. en

Justificare

Pentru a evita problemele legate de trimiterea notificărilor, termenul ar trebui să fie stabilit 
în raport cu primirea notificării, și nu cu expedierea acesteia.

Amendamentul 230
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu există un acord privind 
distrugerea, titularul deciziei de acceptare a 
cererii inițiază o procedură de determinare 
a încălcării unui drept de proprietate 
intelectuală în termen de 10 zile lucrătoare 
sau, în cazul mărfurilor perisabile, în 
termen de trei zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei de suspendare a 
acordării liberului de vamă pentru mărfuri 
sau de reținere a acestora.

În cazul în care nu există un acord privind 
distrugerea, titularul deciziei de acceptare a 
cererii inițiază o procedură de determinare 
a încălcării unui drept de proprietate 
intelectuală în termen de 10 zile lucrătoare 
sau, în cazul mărfurilor perisabile, în 
termen de trei zile lucrătoare de la primirea
deciziei de suspendare a acordării liberului 
de vamă pentru mărfuri sau de reținere a 
acestora.

Or. sv

Justificare

Pentru a asigura că toți titularii europeni ai unei decizii de acceptare a cererii beneficiază de 
același interval de timp pentru a interveni în ceea ce privește suspendarea acordării liberului 
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de vamă sau deținerea mărfurilor, indiferent de durata livrării de către serviciile poștale a 
deciziei luate de autoritățile vamale cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau deținerea acestora, termenul pentru intervenție ar trebui să fie calculat 
din momentul primirii deciziei, și nu din momentul expedierii acesteia.

Amendamentul 231
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile vamale pot dona produse 
fabricate nepericuloase, cum ar fi haine și 
încălțăminte, școlilor, sanatoriilor, 
orfelinatelor și organizațiilor 
neguvernamentale sau oricărui alt 
serviciu social și de asigurare a 
bunăstării. În astfel de cazuri, nu se 
percep taxe vamale sau alte impozite
naționale.

Or. el

Amendamentul 232
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mărfurile sunt susceptibile a fi mărfuri 
contrafăcute sau piratate;

(a) mărfurile care, în mod evident, sunt 
mărfuri contrafăcute sau piratate;

Or. sv

Amendamentul 233
Christian Engström
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mărfurile sunt susceptibile a fi mărfuri 
contrafăcute sau piratate;

(a) mărfurile sunt susceptibile a fi mărfuri
de marcă contrafăcute sau versiuni piratate
ale mărfurilor protejate de drepturi de 
autor;

Or. en

Amendamentul 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) titularul confirmă, după ce a fost 
informat, că mărfurile sunt contrafăcute 
sau piratate;

Or. fr

Amendamentul 235
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 16 alineatele (3), (4) și (5) și 
articolul 18 alineatul (2) nu se aplică.

(2) Articolul 16 alineatele (4) și (5) și 
articolul 18 alineatul (2) nu se aplică.

Or. fr

Amendamentul 236
Anna Hedh
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declarantul sau deținătorul mărfurilor 
are posibilitatea să își exprime punctul de 
vedere în termen de 20 zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei de suspendare a 
acordării liberului de vamă pentru mărfuri 
sau de reținere a acestora.

(4) Declarantul sau deținătorul mărfurilor 
are posibilitatea să își exprime punctul de 
vedere în termen de 20 zile lucrătoare de la 
primirea deciziei de suspendare a acordării 
liberului de vamă pentru mărfuri sau de 
reținere a acestora.

Or. sv

Justificare

Pentru a asigura că toți titularii europeni ai unei decizii de acceptare a cererii beneficiază de 
același interval de timp pentru a interveni în ceea ce privește suspendarea acordării liberului 
de vamă sau deținerea mărfurilor, indiferent de durata livrării de către serviciile poștale a 
deciziei luate de autoritățile vamale cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau deținerea acestora, termenul pentru intervenție ar trebui să fie calculat 
din momentul primirii deciziei, și nu din momentul expedierii acesteia.

Amendamentul 237
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declarantul sau deținătorul mărfurilor 
are posibilitatea să își exprime punctul de 
vedere în termen de 20 zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei de suspendare a 
acordării liberului de vamă pentru mărfuri 
sau de reținere a acestora.

(4) Declarantul sau deținătorul mărfurilor 
are posibilitatea să își exprime punctul de 
vedere în termen de cinci zile lucrătoare de 
la transmiterea deciziei de suspendare a 
acordării liberului de vamă pentru mărfuri 
sau de reținere a acestora.

Or. fr

Amendamentul 238
Anna Hedh
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Mărfurile în cauză pot fi distruse în 
cazul în care, în termen de 20 de zile 
lucrătoare de la transmiterea deciziei de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau de reținere a acestora, 
declarantul sau deținătorul mărfurilor 
confirmă autorităților vamale acordul său 
privind distrugerea mărfurilor.

(5) Mărfurile în cauză pot fi distruse în 
cazul în care, în termen de 20 de zile 
lucrătoare de la primirea deciziei de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau de reținere a acestora, 
declarantul sau deținătorul mărfurilor 
confirmă autorităților vamale acordul său 
privind distrugerea mărfurilor.

Or. sv

Justificare

Pentru a asigura că toți titularii europeni ai unei decizii de acceptare a cererii beneficiază de 
același interval de timp pentru a interveni în ceea ce privește suspendarea acordării liberului 
de vamă sau deținerea mărfurilor, indiferent de durata livrării de către serviciile poștale a 
deciziei luate de autoritățile vamale cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau deținerea acestora, termenul pentru intervenție ar trebui să fie calculat 
din momentul primirii deciziei, și nu din momentul expedierii acesteia.

Amendamentul 239
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Mărfurile în cauză pot fi distruse în 
cazul în care, în termen de 20 de zile 
lucrătoare de la transmiterea deciziei de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau de reținere a acestora, 
declarantul sau deținătorul mărfurilor 
confirmă autorităților vamale acordul său 
privind distrugerea mărfurilor.

(5) Mărfurile în cauză pot fi distruse în 
cazul în care, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la transmiterea deciziei de 
suspendare a acordării liberului de vamă 
pentru mărfuri sau de reținere a acestora, 
declarantul sau deținătorul mărfurilor 
confirmă autorităților vamale acordul său 
privind distrugerea mărfurilor.

Or. fr
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Amendamentul 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Distrugerea se efectuează sub control 
vamal și pe cheltuiala autorităților vamale.

(7) Distrugerea se efectuează sub control 
vamal și pe cheltuiala titularului deciziei 
de acceptare a cererii.

Or. fr

Amendamentul 241
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care declarantul sau 
deținătorul mărfurilor are obiecții cu 
privire la distrugerea mărfurilor, 
autoritățile vamale informează titularul 
deciziei de acceptare a cererii în legătură 
cu aceste obiecții și cu numărul de articole 
și natura acestora, inclusiv, dacă este cazul, 
imagini ale acestor articole.

(8) În cazul în care declarantul sau 
deținătorul mărfurilor are obiecții cu 
privire la distrugerea mărfurilor, 
autoritățile vamale informează titularul 
deciziei de acceptare a cererii în legătură 
cu aceste obiecții și cu numărul de articole 
și natura acestora, inclusiv, dacă este cazul, 
imagini ale acestor articole sau mostre.

Or. sv

Amendamentul 242
Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 30, privind pragurile care 

eliminat
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definesc transporturile mici în sensul 
prezentului articol.

Or. de

Amendamentul 243
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Autoritățile vamale acordă
prioritate transporturilor mari atunci 
când analizează posibilul volum de lucru 
creat prin prezenta propunere în ceea ce 
privește asigurarea respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală.

Or. en

Amendamentul 244
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La solicitarea autorităților vamale, 
titularul deciziei de acceptare a cererii 
rambursează toate cheltuielile suportate de 
administrația vamală pentru menținerea 
mărfurilor sub supraveghere vamală în 
conformitate cu articolele 16 și 17 și pentru 
distrugerea mărfurilor în conformitate cu 
articolele 20 și 23.

(1) La solicitarea autorităților vamale, 
titularul deciziei de acceptare a cererii 
rambursează toate cheltuielile suportate de 
administrația vamală pentru menținerea 
mărfurilor sub supraveghere vamală în 
conformitate cu articolele 16 și 17 și pentru 
distrugerea mărfurilor în conformitate cu 
articolele 20 și 23. Titularul unei decizii 
este informat, la cerere, de către
autoritățile vamale cu privire la locul și 
modul în care sunt depozitate mărfurile 
reținute, precum și cu privire la costurile 
aferente depozitării și are posibilitatea să 
prezinte observații cu privire la 
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depozitare.

Or. sv

Justificare

Propunerea, astfel cum a fost formulată de către Comisie, înseamnă că titularul drepturilor 
trebuie să facă un calcul economic atunci când depune o cerere de intervenție. Acest lucru ar 
putea ridica probleme pentru întreprinderile mici și mijlocii care au resurse financiare 
limitate. În schimb, acest lucru poate determina titularul de drepturi să nu depună o cerere, 
ceea ce ar permite mărfurilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală să treacă 
frontiera.

Amendamentul 245
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La solicitarea autorităților vamale, 
titularul deciziei de acceptare a cererii 
rambursează toate cheltuielile suportate de 
administrația vamală pentru menținerea 
mărfurilor sub supraveghere vamală în 
conformitate cu articolele 16 și 17 și pentru 
distrugerea mărfurilor în conformitate cu 
articolele 20 și 23.

(1) La solicitarea autorităților vamale, 
titularul deciziei de acceptare a cererii 
rambursează toate cheltuielile suportate de 
administrația vamală pentru menținerea 
mărfurilor sub supraveghere vamală în 
conformitate cu articolele 16 și 17, pentru 
distrugerea mărfurilor în conformitate cu 
articolele 20 și 23 și pentru interceptarea 
mărfurilor, atât timp cât intermediarii nu 
sunt răspunzători în conformitate cu 
articolul 27 alineatul (2) litera (b).

Or. de

Justificare

Firmele de transport joacă în mod involuntar un rol principal în importul de mărfuri ilegale 
și contrafăcute în UE. Acestora nu li se poate impune să identifice astfel de mărfuri. Totuși, 
aceste firme pot contribui la protejarea UE împotriva importului de astfel de mărfuri în cazul 
în care au fost informate, în etapa de pregătire a unui transport, cu privire la orice încălcare 
anterioară a drepturilor de marcă săvârșită de destinatarul mărfurilor pe care aceste firme le 
transportă.
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Amendamentul 246
Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul articol nu aduce atingere 
dreptului titularului deciziei de acceptare a 
cererii de a solicita despăgubiri de la 
persoana care i-a încălcat drepturile sau de 
la alte persoane în conformitate cu 
legislația statului membru în care mărfurile 
au fost găsite.

(2) Prezentul articol nu aduce atingere 
dreptului titularului deciziei de acceptare a 
cererii de a solicita despăgubiri de la 
persoana care i-a încălcat drepturile sau de 
la alte persoane, inclusiv intermediari, 
cum ar fi transportatorii sau agenții de 
expediție, în conformitate cu legislația 
statului membru în care mărfurile au fost 
găsite.

Or. en

Amendamentul 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre adoptă dispoziții în 
legislația lor națională care să permită 
titularului deciziei de acceptare a cererii 
să solicite compensații de la declarant sau 
de la persoana care are controlul fizic al 
mărfurilor, în cazul în care nici persoana 
care încalcă DPI, nici proprietarul 
mărfurilor sau persoana care are un drept 
similar de dispoziție asupra acestora nu 
poate fi identificată, nu poate face 
obiectul urmării penale pe teritoriul pe 
care se află sau nu poate oferi 
despăgubiri, precum și în cazul în care 
declarantul sau persoana care are 
controlul fizic al mărfurilor nu poate 
furniza numele, adresele și codurile de
TVA (după caz) ale expeditorului și ale 
destinatarului.
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Or. en

(A se vedea amendamentul 13 depus de raportor).

Justificare

Intermediarii, cum ar fi transportatorii și/sau agenții de expediție, se află într-o relație 
contractuală cu persoanele vinovate de încălcarea DPI și sunt remunerați pentru 
transportarea mărfurilor respective. În cazul în care se poate stabili că intermediarii nu au 
acționat cu diligența necesară, aceștia ar trebui să suporte costurile aferente distrugerii 
mărfurilor. Această obligație ar încuraja intermediarii să se implice mai mult în combaterea 
încălcării DPI.

Amendamentul 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 28 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiuni administrative Sancțiuni

Or. it

Amendamentul 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele cu 
privire la sancțiunile administrative
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament și adoptă toate 
măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acestora. Sancțiunile 
administrative prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și disuasive.

Statele membre stabilesc normele cu 
privire la sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și adoptă toate măsurile 
necesare pentru a asigura aplicarea 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și disuasive.

Or. it
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Amendamentul 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele cu 
privire la sancțiunile administrative 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament și adoptă toate 
măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acestora. Toate informațiile 
menționate la alineatele (1) și (2) sunt 
stocate într-o bază centrală de date a 
Comisiei.

Fără a aduce atingere legislației lor 
naționale, statele membre aplică normele 
cu privire la sancțiunile administrative 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament și adoptă toate 
măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acestora. Toate informațiile 
menționate la alineatele (1) și (2) sunt 
stocate într-o bază centrală de date a 
Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 251
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Sancțiuni aplicate solicitanților

Solicitanții care, pe o perioadă de doi ani, 
depun în mod repetat cereri privind
presupuse încălcări ale drepturilor de 
proprietate intelectuală, care de cele mai 
multe ori se dovedesc a fi false, își pierd 
dreptul de a depune cereri pe o perioadă 
determinată. Statele membre stabilesc 
norme privind sancțiunile aplicabile 
solicitanților respectivi. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive.

Or. en
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Amendamentul 252
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Toate informațiile menționate la 
alineatele (1) și (2) sunt stocate într-o bază 
centrală de date a Comisiei.

(3) Toate informațiile menționate la 
alineatele (1) și (2) sunt stocate într-o bază 
centrală de date a Comisiei. În vederea 
instituirii temeiului juridic pentru baza de 
date în cauză, Comisia prezintă o 
propunere separată care să fie adoptată în 
cadrul procedurii legislative ordinare în 
termen de un an de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament. În elaborarea 
propunerii sale, Comisia consultă 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor. Baza de date devine funcțională 
cel târziu la 1 ianuarie 2015.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmează recomandările formulate în avizul Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor (2011/C 363/01). Ar trebui să se impună o obligație juridică de a investi în 
proceduri vamale electronice (eCustoms) interoperabile și de a le pune în aplicare, inclusiv
în ceea ce privește asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Amendamentul 253
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia pune la dispoziția autorităților 
vamale ale statelor membre, în format 
electronic, informațiile relevante 
menționate la alineatele (1) și (2).

(4) Comisia pune la dispoziția autorităților 
vamale ale statelor membre, în format 
electronic, informațiile relevante 
menționate la alineatele (1) și (2) cât mai 
curând posibil și nu mai târziu de 
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1 ianuarie 2015.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se impună o obligație juridică de a investi în proceduri vamale electronice 
(eCustoms) interoperabile și de a le pune în aplicare, inclusiv în ceea ce privește asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Amendamentul 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
din baza centrală de date a Comisiei se 
efectuează în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și sub 
supravegherea Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor.

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
din baza centrală de date a Comisiei se 
efectuează în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și sub 
supravegherea Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor. În orice caz, în măsurile 
de punere în aplicare care urmează să fie 
adoptate ar trebui să fie indicate în detaliu 
caracteristicile funcționale și tehnice ale 
bazei de date.

Or. en

Amendamentul 255
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a). Păstrarea datelor cu caracter 
personal de către Comisie și statele 
membre se limitează la durata perioadei 
de valabilitate a deciziei de acceptare a 
cererii.
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmează recomandările formulate în avizul Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor (2011/C 363/01).

Amendamentul 256
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Raportare

Până la data de …*, Comisia prezintă 
Parlamentului European un raport 
privind punerea în practică a bazei de 
date de către statele membre, în special 
privind faptul dacă baza de date 
informatizată este pe deplin funcțională 
pe întreg teritoriul Uniunii.
____________
*JO: a se insera data: 36 de luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 257
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Raportare

În termen de maximum trei ani de la 
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intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind punerea în aplicare a 
acestuia. Raportul se va concentra în 
special pe măsurile luate de statele 
membre în vederea punerii în aplicare a 
prezentului regulament.

Or. pl

Justificare

Prezentul regulament abordează chestiuni procedurale și, pentru a fi atinse obiectivele sale, 
este important ca acesta să fie pus în aplicare în mod corespunzător de către statele membre. 
Este deosebit de important să se verifice funcționarea sistemelor informatice menționate în 
prezentul regulament.

Amendamentul 258
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile de intervenție acceptate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1383/2003 al Consiliului rămân valabile 
în perioada menționată în decizia de 
acceptare a cererii, în decursul căreia 
autoritățile vamale trebuie să intervină, și 
nu se prelungesc.

Cererile de intervenție acceptate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1383/2003 al Consiliului rămân valabile 
în perioada menționată în decizia de 
acceptare a cererii, în decursul căreia 
autoritățile vamale trebuie să intervină, și 
pot fi prelungite în conformitate cu 
articolul 11 din prezentul regulament.
Atunci când sunt depuse pentru prima 
dată, cererile de prelungire a termenului 
în care autoritățile vamale pot interveni 
sunt completate cu informațiile solicitate 
în temeiul articolului 6 alineatul (3).

Or. pl

Justificare

Titularul deciziei de acceptare a cererii ar trebui să poată obține prelungirea termenului 
stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului, termen în care 
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autoritățile vamale pot interveni în baza prezentului regulament.  Acest lucru nu ar ridica 
probleme nici autorităților vamale și nici titularului deciziei de acceptare a cererii.

Amendamentul 259
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la data de …*, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament. Dacă este 
necesar, raportul este însoțit de propuneri 
și/sau recomandări adecvate.
_______________
*JO: a se insera data: 36 de luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. 

Or. en

Justificare

Raportul va furniza informații utile cu privire la funcționarea prezentului regulament, în 
special cu privire la asigurarea respectării de către autoritățile vamale a drepturilor de 
proprietate intelectuală suplimentare, precum și cu privire la procedurile speciale pentru 
transporturile mici.


