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EXPUNERE DE MOTIVE A CONSILIULUI
Subiect: Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului, adoptată de Consiliu 
la 16 mai 2013
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I. INTRODUCERE

Comisia a înaintat Consiliului propunerea menționată anterior la 26 mai 2011.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și-a dat avizul la 12 octombrie 2011.

Parlamentul European și-a dat avizul în primă lectură la 3 iulie 2012, modificând propunerea.

În conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 294 din TFUE), la 16 mai 2013, 

Consiliul, având în vedere prima lectură a Parlamentului, a adoptat poziția sa în primă lectură 

cu privire la proiectul de regulament.

II. OBIECTIV

Scopul proiectului de regulament este de a consolida și clarifica dispozițiile referitoare la 

asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Acest lucru se obține prin 

extinderea domeniului de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1383/2003, prin includerea 

denumirilor comerciale, a topografiei produselor semiconductoare și a modelelor de utilitate, 

împreună cu o serie de cazuri de încălcare.

Proiectul de regulament introduce proceduri simplificate cu privire la distrugerea mărfurilor, 

permițând vămilor să dispună distrugerea mărfurilor abandonate fără a fi nevoie să respecte 

proceduri judiciare. În ceea ce privește transporturile mici, o procedură specifică permite ca 

mărfuri susceptibile a fi contrafăcute și piratate care fac obiectul unei cereri să fie distruse fără 

implicarea titularului de drepturi. 

Propunerea prevede, de asemenea, un număr de măsuri care asigură protejarea intereselor 

comercianților legitimi față de o eventuală aplicare abuzivă a procedurilor vamale de 

asigurare a respectării legislației, în special în ceea ce privește informațiile care urmează a fi 

transmise deținătorilor de drepturi de către autoritățile vamale, precum și dreptul la apărare.
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III. ANALIZA POZIȚIEI COMUNE 

1. Observații generale

În poziția sa în primă lectură, Consiliul împărtășește obiectivul global al propunerii cu 

privire la necesitatea consolidării asigurării respectării de către autoritățile vamale a 

drepturilor de proprietate intelectuală. Totuși, Consiliul este de părere că domeniul de 

aplicare al regulamentului nu ar trebui extins la comerțul paralel și depășiri și că dreptul 

de a fi audiat ar trebui acordat în conformitate cu legislația națională și, în plus, 

introduce o serie de modificări tehnice în propunere.

2. Amendamentele PE

Parlamentul European a adoptat 108 amendamente la propunere 1. Aceste amendamente 

privesc în principal:

- aplicabilitatea regulamentului în cazul mărfurilor în tranzit;

- trasabilitatea importurilor paralele;

- transmiterea cererilor utilizând sisteme electronice de prelucrare a datelor, aceste 

sisteme devenind disponibile până la data de 1 ianuarie 2014;

- în ceea ce privește mărfurile despre care se crede că ar fi contrafăcute și sunt 

plasate sub un regim suspensiv, dovezile corespunzătoare care trebuie furnizate de 

declarant sau de deținătorul mărfurilor cu privire la faptul că destinația finală a 

mărfurilor este în afara teritoriului vamal al Uniunii;

- dreptul de a fi audiat;

                                               
1 Textul complet al amendamentelor adoptate de Parlament în plen la 3 iulie 2012 este 

disponibil la următoarea adresă:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2012-272
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- cooperarea cu autoritățile vamale din țările terțe și schimbul de informații și de 

date între autoritățile vamale;

- extinderea procedurii simplificate pentru distrugerea mărfurilor la toate încălcările 

DPI;

- procedura specifică pentru distrugerea mărfurilor care fac obiectul unor 

transporturi mici, în funcție de numărul de elemente (mai puțin de trei) și 

greutatea totală a acestora (mai puțin de 2 kg) cuprinse într-un singur pachet;

- prezentarea de către Comisie a unui raport privind punerea în aplicare a 

prezentului regulament după trei ani de la intrarea în vigoare a acestuia.

3. Elemente noi introduse de către Consiliu

Principalele puncte ale poziției comune care diferă de propunerea Comisiei vizează:

- excluderea comerțului paralel și a depășirilor din domeniul de aplicare al 

regulamentului;

- controalele vamale și măsurile de identificare pe care le pot desfășura autoritățile 

vamale pentru a împiedica operațiunile care încalcă reglementările referitoare la 

proprietatea intelectuală aplicabile pe teritoriul Uniunii și pentru a coopera cu țări 

terțe cu privire la asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală;

- procedura comună de aplicat tuturor încălcărilor DPI care se încadrează în 

domeniul de aplicare al regulamentului, fără a aduce atingere procedurii specifice 

pentru transporturile mici;

- procedura pentru transporturile mici, care se aplică numai la cererea solicitantului 

și ale cărui costuri este posibil să fie imputate solicitantului;
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- definiția transporturilor mici din regulament, cu privire la care Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE în 

vederea modificării, în anumite circumstanțe, a elementelor sale neesențiale;

- temeiul juridic necesar, în conformitate cu articolul 69 din Acordul privind 

aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală și în vederea 

eliminării comerțului internațional cu mărfuri care încalcă drepturile de 

proprietate intelectuală, pentru schimbul rapid de informații între autoritățile 

vamale din UE și țări terțe. Comisiei i se conferă competențe de executare pentru 

a defini elementele modalităților practice pentru schimbul de date cu țări terțe;

- dreptul de a fi audiat;

- situațiile în care titularul de drepturi poate folosi informațiile pe care autoritățile 

vamale i le-au dezvăluit ca urmare a reținerii mărfurilor;

- dispozițiile din actul de bază cu privire la culegerea datelor, prelucrarea datelor, 

perioadele de păstrare, exercitarea drepturilor și a responsabilităților în 

conformitate cu legislația existentă referitoare la protecția datelor.

IV. CONCLUZIE

Poziția în primă lectură, care a fost adoptată în mod unanim de Consiliu și care este sprijinită 

de Comisie, este menită să îndeplinească obiectivele regulamentului propus, și anume de a 

consolida și clarifica cadrul juridic în care activează autoritățile vamale în vederea asigurării 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală.
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