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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Instituit în 2009, la inițiativa Consiliului și a Comisiei, în vederea abordării amenințării în 
creștere reprezentate de comerțul cu mărfuri contrafăcute sau piratate, Observatorul european 
al contrafacerii și al pirateriei a devenit un centru de expertiză pentru colectarea, 
monitorizarea și raportarea informațiilor și datelor referitoare la încălcarea drepturilor de 
proprietate intelectuală (DPI), precum și o platformă de cooperare între reprezentanții 
autorităților naționale și părțile interesate, pentru schimbul de idei cu privire la cele mai bune 
practici și pentru elaborarea unor strategii de aplicare a legislației din domeniul DPI. De la 
instituirea Observatorului, acestuia i-au fost atribuite competențe suplimentare de către 
Consiliu1, legate de necesitatea aplicării programelor de formare ale UE pentru partenerii 
implicați în combaterea contrafacerii și a pirateriei, și de către Parlamentul European2, care a 
solicitat compilarea datelor provenite din cercetările științifice cu privire la contrafacere și la 
Directiva DPI. În sfârșit, în urma studiului comandat de DG Comerț3, s-a recomandat ca 
Observatorul să devină un punct unic de contact în cadrul Comisiei, pentru părțile externe, 
precum și un reper internațional pentru stabilirea și diseminarea bunelor practici.

Pentru a putea pune în aplicare în mod corespunzător sarcinile atribuite Observatorului de la 
lansarea proiectului în 2009 și pentru dezvoltarea în continuare a activităților sale 
operaționale, s-a estimat că este necesară modificarea statutului său actual, prin introducerea 
unor schimbări în ceea ce privește infrastructura, resursele umane, IT-ul și, cel mai important, 
expertiza necesară. Schimbările prevăzute vor necesita resurse financiare semnificative.

Comisia Europeană propune atribuirea sarcinilor de care se ocupă în prezente Observatorul 
Oficiului pentru armonizare în cadrul pieței interne (OAPI). În urma evaluării de impact 
realizate de Comisie și cu sprijinul tuturor părților interesate implicate4, s-a estimat că 
transferul de sarcini ale Observatorului către OAPI este adecvat, în special având în vedere că 
acesta din urmă dispune de resursele financiare necesare și de expertiza capabilă să facă față 
sarcinilor și activităților recent extinse ale Observatorului.

Raportorul salută propunerea Comisiei de a încredința OAPI sarcinile Observatorului, în 
vederea unei puneri în aplicare îmbunătățite a responsabilităților care îi sunt atribuite. În 
contextul creșterii continue a comerțului cu mărfuri contrafăcute sau piratate, care duce la 
scăderea motivației pentru inovare a întreprinderilor din UE și, adesea, la reducerea numărului 
de locuri de muncă, pare adecvată consolidarea unei politici coordonate în acest domeniu. De 
asemenea, raportorul dorește să sublinieze că, în ceea ce privește anumite categorii de produse 
(cum ar fi medicamentele, jucăriile, componentele auto, echipamentele de uz casnic etc.), 
contrafacerile pun în pericol sănătatea oamenilor și duc la o reducere considerabilă a nivelului 
de protecție a consumatorilor, ceea ce reprezintă una dintre preocupările principale ale 

                                               
1 Rezoluția Consiliului din 1.3.2010 privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața 

internă.
2 Rezoluția Parlamentului European din 22.09.2010.
3 Noiembrie 2010, „Evaluarea strategiei de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țările 

terțe”.
4 Nu s-a organizat o consultare standard, întrucât propunerea s-a bucurat de un sprijin amplu din partea 

tuturor părților interesate, exprimat cu diferite ocazii (Forumul 2010 privind contrafacerea, Summitul 
paneuropean PI 2010, Bruxelles). 
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Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor. Prin urmare, raportorul consideră că 
este justificată informarea publicului și creșterea nivelului de conștientizare a pericolelor și a 
consecințelor posibile ale creșterii exponențiale a contrafacerii și pirateriei observate în ultimii 
ani. Trebuie subliniat că și IMM-urile se confruntă în mare măsură cu problemele legate de 
contrafacere. 

Toate cele menționate reprezintă o amenințare gravă pentru buna funcționare a pieței interne. 
De asemenea, pentru statele membre, creșterea contrafacerii și pirateriei duce la pierderi de 
venituri fiscale considerabile. 

Ținând seama de toate acestea, raportorul salută ideea transferării sarcinilor legate de protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală către OAPI și pe cea a reunirii reprezentanților publici și 
privați în cadrul Observatorului european al contrafacerii și al pirateriei. Raportorul este de 
părere că soluția prezentată este eficientă din perspectiva costurilor și ar permite 
Observatorului să aibă acces la expertiza, resursele și finanțarea necesare cât mai curând 
posibil. Cu toate acestea, raportorul consideră esențial să sublinieze că accesul la resursele 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Observatorului trebuie asigurat în permanență.

Mai exact, raportorul ar dori să evidențieze importanța capacității de a garata că informațiile 
colectate, analizate și diseminate de către OAPI respectă mai multe criterii legate de 
integritatea și de calitatea datelor. În plus, în opinia raportorului, este esențial să se garanteze 
că activitățile desfășurate de OAPI, în special reuniunile Observatorului, se ghidează după 
principii stricte de transparență. În sfârșit, la conceperea de noi activități pentru OAPI, trebuie 
să se țină seama de faptul că mai multe state membre au pus deja în aplicare strategii cu 
privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Creșterea constantă a numărului de 
încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală constituie o adevărată 
amenințare nu numai pentru economia 
Uniunii, ci și pentru sănătatea și siguranța 
consumatorilor europeni. În consecință, 

(4) Creșterea constantă a numărului de 
încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală constituie o adevărată 
amenințare pentru economia Uniunii, în 
special din cauză că afectează 
competitivitatea întreprinderilor mici și 



PA\875829RO.doc 5/11 PE470.071v01-00

RO

pentru combaterea eficientă a acestui 
fenomen, sunt necesare acțiuni eficace, 
imediate și coordonate la nivel european și 
internațional.

mijlocii. Mai mult, creșterea exponențială 
a numărului de produse contrafăcute 
utilizate în viața de zi cu zi de către 
consumatorii europeni le amenință 
acestora sănătatea și siguranța. În 
consecință, pentru combaterea eficientă a 
acestui fenomen, sunt necesare acțiuni 
eficace, imediate și coordonate la nivel 
european și internațional.

Or. en

Justificare

Întreprinderile mici și mijlocii sunt deosebit de importante pentru economia Uniunii, prin 
urmare efectele negative asupra acestora ale încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală merită o mențiune specială. În plus, nu doar produsele de lux sunt afectate de 
contrafacere, ci tot mai adesea produsele utilizate de consumatori în viața de zi cu zi 
(produsele de îngrijire personală, piesele de schimb auto, echipamentele de uz casnic etc.), 
prin urmare este important să subliniem pericolele pentru siguranța și sănătatea 
consumatorilor.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În Rezoluția din 22 septembrie 2010 
referitoare la aplicarea drepturilor de 
proprietate intelectuală pe piața internă, 
Parlamentul European a invitat statele 
membre și Comisia să extindă cooperarea 
dintre Oficiu și entitățile omoloage 
naționale astfel încât aceasta să includă și 
combaterea încălcărilor drepturilor de 
proprietate intelectuală.

(10) În Rezoluția din 22 septembrie 2010 
referitoare la aplicarea drepturilor de 
proprietate intelectuală pe piața internă, 
Parlamentul European a invitat statele 
membre și Comisia să extindă cooperarea 
dintre Oficiu și entitățile omoloage 
naționale astfel încât aceasta să includă și 
combaterea încălcărilor drepturilor de 
proprietate intelectuală; în plus, și-a 
exprimat dorința ca Observatorul să 
compileze, printre altele, rezultatele 
cercetărilor științifice cu privire la 
contrafacere și la reglementarea 
drepturilor de proprietate intelectuală.

Or. en
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Justificare

Inovația științifică are o contribuție substanțială la economia europeană; ca urmare, este 
deosebit de important să se asigure o colectare a rezultatelor cercetărilor științifice. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea înțelegerii anvergurii și 
impactului încălcărilor drepturilor de 
proprietate intelectuală, protejate conform 
legislației Uniunii Europene sau conform 
legislației naționale a statelor membre, 
inclusiv ale drepturilor de proprietate 
industrială, ale drepturilor de autor și ale 
drepturilor asociate drepturilor de autor;

(a) îmbunătățirea înțelegerii anvergurii, 
sferei, valorii și impactului încălcărilor 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
protejate conform legislației Uniunii 
Europene sau conform legislației naționale 
a statelor membre, inclusiv ale drepturilor 
de proprietate industrială, ale drepturilor de 
autor și ale drepturilor asociate drepturilor 
de autor;

Or. en

Justificare

Pentru a avea o imagine de ansamblu clară a magnitudinii fenomenului de încălcare a 
drepturilor de proprietate intelectuală, se justifică adoptarea unei game mai largi de criterii.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Pare adecvat să se garanteze nu doar că se colectează informațiile referitoare la 
instrumentele tehnice, că și că acestea sunt dezvoltate mai departe și că inovarea continuă, 
precum și că aceste instrumente sunt utilizate în practică pentru combaterea contrafacerii și 
pirateriei.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilirea unei metodologii de colectare, 
analiză și raportare de date independente, 
obiective, comparabile și fiabile cu privire 
la încălcările drepturilor de proprietate 
intelectuală;

(b) stabilirea unei metodologii de colectare, 
analiză și raportare cu regularitate de date 
independente, obiective, comparabile, 
solide și fiabile cu privire la încălcările 
drepturilor de proprietate intelectuală;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o metodologie cuprinzătoare, este necesar ca operațiunile de colectare, 
analiză și raportare să se desfășoare la intervale regulate. În plus, este necesar să se instituie 
o metodologie care să garanteze că datele obținute se conformează numeroaselor cerințe 
care asigură integritatea și calitatea datelor.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) colectarea, analiza și diseminarea de 
date obiective, comparabile și fiabile 
referitoare la încălcările drepturilor de 
proprietate intelectuală;

(c) colectarea, analiza și diseminarea cu 
regularitate de date independente, 
obiective, comparabile, solide și fiabile 
referitoare la încălcările drepturilor de 
proprietate intelectuală;

Or. en
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Justificare

Pentru a avea o imagine de ansamblu cuprinzătoare a încălcărilor de drepturi de proprietate 
intelectuală, datele ar trebui colectate, analizate și diseminate la intervale regulate. În plus, 
este necesar să se garanteze că datele obținute se conformează numeroaselor cerințe care 
asigură integritatea și calitatea datelor.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) colectarea, analiza și diseminarea de 
date obiective, comparabile și fiabile 
privind valoarea economică a proprietății 
intelectuale și contribuția sa la creșterea 
economică, la bunăstare, inovare, 
creativitate, diversitate culturală, la crearea 
unor locuri de muncă de calitate și la 
dezvoltarea unor produse și servicii de 
înaltă calitate în sânul Uniunii;

(d) colectarea, analiza și diseminarea cu 
regularitate de date independente, 
obiective, comparabile, solide și fiabile 
privind valoarea economică a proprietății 
intelectuale și contribuția sa la creșterea 
economică, la bunăstare, inovare, 
creativitate, diversitate culturală, la crearea 
unor locuri de muncă de calitate și la 
dezvoltarea unor produse și servicii de 
înaltă calitate în sânul Uniunii;

Or. en

Justificare

Pentru a înțelege pe deplin valoarea drepturilor de proprietate intelectuală, datele ar trebui 
colectate, analizate și diseminate la intervale regulate. În plus, este necesar să se garanteze 
că datele obținute se conformează numeroaselor cerințe care asigură integritatea și calitatea 
datelor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizarea cu regularitate de evaluări și 
rapoarte pe sectoare economice, zone 
geografice și tipuri de drepturi de 
proprietate intelectuală încălcate, care să 

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

analizeze, printre altele, impactul încălcării
drepturilor de proprietate intelectuală 
asupra societății, economiei (în special 
asupra întreprinderilor mici și mijlocii), 
sănătății, mediului, siguranței și securității, 
precum și raportul acestor încălcări cu 
crima organizată și terorismul;

Or. en

Justificare

Întreprinderile mici și mijlocii sunt deosebit de importante pentru economia Uniunii, prin 
urmare merită o mențiune specială. Mai mult, întreprinderile mici sunt în mod special 
vulnerabile la piraterie și contrafacere, îndeosebi pentru că le lipsesc resursele și expertiza 
pe care le au la dispoziție întreprinderile mari.   

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oficiul se asigură în permanență că 
activitățile care îi sunt încredințate în 
temeiul prezentului regulament se 
desfășoară utilizându-se resursele bugetare 
proprii.

Oficiul se asigură în permanență că 
activitățile care îi sunt încredințate în 
temeiul prezentului regulament se 
desfășoară utilizându-se resursele bugetare 
proprii și că sunt alocate resursele 
financiare necesare pentru desfășurarea 
corespunzătoare a activităților respective.

Or. en

Justificare

Competențele OAPI includ deja mai multe activități, în special în domeniul înregistrării de 
mărci, desene și modele industriale. Este esențial să se garanteze că noile activități, rezultate 
în urma transferului Observatorului către OAPI, sunt efectuate corespunzător și, mai ales, că 
sunt alocate resursele financiare necesare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Numele reprezentanților, agenda și 
procesele verbale ale reuniunilor se publică 
pe site-ul de internet al Oficiului.

(4) Numele reprezentanților, agenda, alte 
informații relevante și documentația 
aferentă acestora, precum și procesele 
verbale ale reuniunilor se publică pe site-ul 
de internet al Oficiului.

Or. en

Justificare

Accesul la informații și documente suplimentare ar crește transparența și încrederea 
publicului în activitățile desfășurate de OAPI.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere legislației care 
reglementează prelucrarea datelor 
personale, statele membre și reprezentanții 
sectorului privat care se reunesc în cadrul 
Observatorului:

Fără a aduce atingere legislației care 
reglementează prelucrarea datelor 
personale, reprezentanții care se reunesc în 
cadrul Observatorului:

Or. en

Justificare

Pare necesară extinderea referinței la orice tip de reprezentanți și garantarea faptului că nu 
doar administrațiile publice, ci și organismele și organizațiile publice intră în sfera de 
aplicare (conform articolului 3); prin urmare, este justificată eliminarea unei referințe 
concrete la statele membre și la sectorul privat. În plus, pentru a asigura coerența textului, ar 
trebui armonizată formularea din partea introductivă a articolului 5 cu cea utilizată la 
articolul 2 alineatul (2) litera (f) și la articolul 8 alineatul (3).

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 7 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o trecere în revistă a activităților pe 
care Oficiul intenționează să le desfășoare 
pe viitor;

(d) o trecere în revistă a activităților pe 
care Oficiul intenționează să le desfășoare 
pe viitor, ținând seama de activitățile 
desfășurate în statele membre, pentru a 
evita o suprapunere inutilă a acestora;

Or. en

Justificare

Se pun în aplicare deja mai multe strategii, în diferite state membre; prin urmare, pentru a 
evita suprapunerea eforturilor de la nivelul UE cu cele de la nivelul statelor membre, pare 
adecvată analizarea activităților desfășurate de statele membre în domeniile relevante, în 
momentul planificării strategice a viitoarelor activități pe care Oficiul le-ar putea 
întreprinde.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 8 - alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În procesul de elaborare a raportului, 
Comisia se consultă cu reprezentanții care 
se reunesc în cadrul Observatorului cu 
privire la aspectele evidențiate la alineatul 
(2).

(3) În procesul de elaborare a raportului, 
Comisia se consultă cu reprezentanții care 
se reunesc în cadrul Observatorului cu 
privire la aspectele evidențiate la alineatul 
(2). Comisia ia, de asemenea, în 
considerare posibila implicare a altor 
părți interesate în procesul de evaluare.

Or. en

Justificare

Toate părțile interesate ar trebui să aibă posibilitatea să contribuie la procesul de consultare 
cu privire la evaluarea performanței Oficiului în temeiul prezentului regulament.


