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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Într-o economie globalizată, proprietatea intelectuală a devenit un factor major al 
competitivității europene. Protecția cunoștințelor înseamnă protecția investițiilor realizate de 
Europa în sprijinul cercetării, inovării și al locurilor de muncă. În același timp, încălcările 
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și rezultatul acestora – comerțul mondial cu 
mărfuri contrafăcute – reprezintă o preocupare tot mai importantă, atât în ceea ce privește 
consecințele economice asupra industriei Europei, cât și în ceea ce privește riscurile la adresa 
sănătății și siguranței consumatorilor săi. 

Statisticile1 referitoare la cazurile de reținere a unor produse de către autoritățile vamale la 
frontierele externe ale UE arată o creștere clară a numărului de transporturi despre care se 
presupune că încalcă DPI. Deși lipsa unor date fiabile împiedică evaluarea dimensiunii exacte 
a problemei, statisticile cu privire la acțiunile autorităților vamale ale UE semnalează o 
tendință ascendentă notabilă, în special în ceea ce privește cazurile de reținere a unor 
transporturi mici expediate prin serviciile poștale sau prin serviciile de curierat în urma unor 
achiziții on-line. În 2010, aproape 69% dintre articolele reținute în cadrul traficului poștal erau 
medicamente. 

La frontierele UE, autoritățile vamale dețin o poziție centrală și totodată privilegiată, care le 
permite să acționeze împotriva contrafacerii și a pătrunderii ilegale a mărfurilor pe teritoriul 
UE și astfel să asigure competitivitatea mediului comercial european. Întrucât normele și 
practicile din domeniul vamal joacă un rol vital pentru eficacitatea acțiunilor, propunerea 
Comisiei de revizuire a Regulamentului nr. 1383/2003 privind dispozițiile vamale de 
asigurare a respectării legislației, cu scopul de a consolida respectarea DPI raționalizând în 
același timp procedurile vamale, este binevenită. 

Prezenta propunere face parte din strategia mai generală bazată pe cunoaștere, prezentată în 
Comunicarea privind Strategia Europa 2020, precum și în Planul de acțiune vamală al UE, 
care urmărește combaterea încălcării DPI în perioada 2009-2012. 

Propunerile raportoarei

Întrucât formalitățile vamale au implicații directe asupra comerțului internațional, este extrem 
de important ca măsurile de asigurare a respectării legislației să nu devină, la rândul lor, o 
barieră în calea comerțului legitim. Pe lângă obiectivele generale de facilitare a schimburilor 
comerciale, de creare a unor garanții împotriva abuzurilor, precum și de sporire a certitudinii 
juridice, aceste măsuri trebuie să fie în conformitate cu angajamentele internaționale ale UE.

Acestea sunt câteva dintre preocupările care stau la baza propunerilor mele în calitate de 
raportoare a Comisiei pentru comerț internațional. Există trei aspecte de interes deosebit din 
punctul de vedere al comerțului internațional pe care doresc să le subliniez în acest aviz: 
tranzitul de mărfuri, comerțul paralel și cooperarea internațională.

Mărfurile în tranzit 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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Aspectele legate de tranzit merită să beneficieze de o atenție deosebită. Considerentul 17 din 
noua propunerea de regulament de înlocuire a Regulamentului 1383/2003 se referă la un caz 
foarte particular: importul de medicamente generice. Această mențiune este rezultatul 
preocupărilor bine-cunoscute referitoare la cazurile de reținere a unor transporturi de 
medicamente aflate în tranzit, pe baza unor presupuse încălcări ale brevetelor, precum și al 
dezacordurilor cauzate de aceste încălcări în cadrul OMC între India și Brazilia, pe de o parte, 
și UE, pe de altă parte. 

Considerentul 17 este o reafirmare bine-venită a angajamentului UE în ceea ce privește 
facilitarea accesului la medicamente în țările în curs de dezvoltare, precum și a obligației sale 
de a garanta, în temeiul normelor OMC, libera circulație a mărfurilor. Prin urmare, acest 
considerent introduce un plus de claritate și certitudine juridică pentru părțile interesate 
legitime cu privire la tratamentul de către autoritățile vamale în special al medicamentelor 
care se află doar în tranzit pe teritoriul Uniunii Europene și nu sunt destinate pieței Uniunii, 
nici nu riscă să fie deturnate pe această piață. 

În conformitate cu prezenta propunere, autoritățile vamale ar trebui, atunci când evaluează 
riscul unei încălcări a DPI, să țină seama de orice „probabilitate importantă de deturnare” a 
acestor mărfuri pe piața Uniunii. Astfel, autoritățile vamale ar avea permisiunea să rețină 
mărfuri provenind din țări terțe aflate în tranzit doar dacă există suficiente dovezi care să 
ateste că acestea vor fi deturnate în mod ilicit pe piața internă. Cu toate acestea, propunerea nu 
oferă orientări sau criterii referitoare la interpretarea intenției de a pune în vânzare mărfuri pe 
teritoriul UE. Noul regulament ar beneficia astfel de o clarificare suplimentară în acest sens.

În plus, noul regulament ar trebui să împuternicească autoritățile vamale să rețină orice 
mărfuri susceptibile a fi contrafăcute, chiar dacă acestea se află în tranzit. În caz contrar, 
bunurile ilicite ar continua să pătrundă pe piața UE ca „mărfuri aflate în tranzit”, informațiile 
declarate privind originea și destinația acestora fiind false, situație care a fost raportată de 
întreprinderile afectate. 

Nu a existat niciodată intenția de a aplica principiul liberei circulații a mărfurilor în cazul 
comerțului ilicit. În plus, nu ar trebui să se stabilească limite pentru controlul efectuat dacă 
există suspiciuni că sănătatea publică ar putea fi pusă în pericol, indiferent de destinația finală 
a mărfurilor expediate. Măsurile autorităților vamale ar trebui să aibă la bază principiul 
prevenirii și al precauției. Deși considerentul (2) recunoaște riscurile la adresa siguranței și a 
sănătății pe care le implică mărfurile care încalcă DPI, Regulamentul ar trebui să specifice că 
autoritățile vamale ale UE au dreptul să rețină orice mărfuri susceptibile a fi contrafăcute, 
chiar dacă acestea se află în tranzit, atunci când există un risc concret ca acestea să fie 
deturnate pe piața internă.

Transporturile mici

În condițiile în care încălcarea DPI de către mărfurile aflate în tranzit rămâne o provocare 
pentru autoritățile vamale ale statelor membre, o noutate bine-venită este introducerea unei 
dispoziții privind aplicarea obligatorie pe tot teritoriul UE a procedurii simplificate pentru a 
distruge mărfurile contrafăcute fără a fi nevoie să se stabilească în mod formal printr-o 
procedură judiciară încălcarea respectivă. Aceasta poate fi considerată o îmbunătățire 



AD\889522RO.doc 5/15 PE476.120v02-00

RO

semnificativă în ceea ce privește reducerea sarcinii administrative, atât pentru titularii de 
drepturi, cât și pentru autoritățile vamale - fiind preconizată obținerea unor rezultate în 
privința facilitării schimburilor comerciale.

Această procedură se aplică în special în cazul transporturilor mici de mărfuri susceptibile a fi 
contrafăcute - efectuate ca urmare a unor vânzări prin internet și care intră pe teritoriul UE 
prin intermediul serviciilor poștale sau al unei companii de curierat comercial - ținând seama 
de diferența dintre valoarea mărfurilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală și 
sarcina reprezentată de costurile de depozitare și de procedurile judiciare. 

Cu toate acestea, ar putea fi oportună o analiză suplimentară în ceea ce privește noțiunea de 
„transporturi mici” și termenul stabilit prin procedură pentru acestea. Este, de asemenea, 
important ca autoritățile vamale să informeze titularii de drepturi cu privire la orice mișcări 
semnificative ale transporturilor mici de mărfuri contrafăcute, pentru a le permite să depisteze 
rutele și tendințele predominante în ceea ce privește contrafacerea. 

Comerțul paralel

Extinderea suplimentară a sferei de cuprindere a încălcărilor prevăzute de prezentul proiect de 
regulament este bine-venită. Împuternicirea autorităților vamale ale UE să rețină importurile 
paralele, introduse pe piața UE fără autorizația titularilor de drepturi, ar trebui să aibă drept 
rezultat un nivel superior de asigurare a respectării DPI. Cu toate că autoritățile vamale dețin 
o poziție unică în ceea ce privește controlul comerțului paralel ilicit, este posibil să existe în 
continuare probleme în legătură cu interceptarea „mărfurilor de pe piața gri” și stabilirea 
încălcărilor efective ale legislației. 

Într-adevăr, riscul perturbării comerțului legitim ar putea să crească. Pentru a evita 
confiscarea nejustificată a mărfurilor, titularii de drepturi ar trebui să furnizeze autorităților 
vamale toate informațiile necesare pentru a permite acestora să rețină importurile paralele în 
momentul când acestea ajung la frontieră. Extinderea domeniului de aplicare a regulamentului 
va trebui să fie susținută prin alocarea unor resurse adecvate și prin asigurarea formării 
personalului vamal.

Cooperarea internațională

Combaterea încălcărilor DPI la frontierele UE trebuie să fie combinată cu adoptarea unor 
acțiuni specifice la sursă, pentru a preveni exportul de mărfuri ilicite în UE. În acest scop este 
necesară cooperarea atât cu țările terțe, cât și la nivel internațional, inclusiv în cadrul OMC, al 
Organizației Mondiale a Vămilor și al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale. 

Cooperarea în domeniul vamal atât cu țările de origine, cât și cu alte țări consumatoare este 
deja o realitate la nivelul UE, datorită unor inițiative specifice cum ar fi Planul de acțiune UE-
China privind cooperarea în domeniul vamal pentru asigurarea respectării DPI. În ciuda 
dialogurilor și a eforturilor depuse pentru cooperarea la nivel tehnic, pentru schimbul de date, 
cooperarea cu industria și în ciuda unor progrese înregistrate în domeniul legislativ, lipsește 
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impactul real. Într-adevăr, China1 continuă să fie principala țară de origine a mărfurilor care 
încalcă DPI și care pătrund pe teritoriul UE. În 2010, 85% din totalitatea articolelor care 
încalcă DPI reținute de autoritățile vamale din UE proveneau din China (o creștere cu 64% 
comparativ cu 2009). 

În timp ce Strategia UE din 2004 pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală în țările terțe face obiectul unui proces de revizuire și se așteaptă punerea în 
aplicare a noului program FISCUS, raportoarea consideră că există o nevoie clară de 
intensificare în special a cooperării cu obiective bine precizate și a cooperării tehnice 
personalizate în domeniul proprietății intelectuale cu partenerii UE și în special cu țări 
prioritare cum ar fi China, pentru a asigura un nivel maxim de protecție a DPI atât în 
beneficiul întreprinderilor legitime, cât și al consumatorilor. 

Ar trebui să se consolideze în continuare cooperarea operațională dintre autoritățile vamale 
din UE și cu țările terțe, inclusiv schimbul de informații, precum și cooperarea cu industria. În 
plus, când se negociază dispozițiile în domeniul DPI din acordurile comerciale, UE ar trebui 
să încerce să asigure niveluri de protecție identice cu cele din cadrul Uniunii. 

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1

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 

(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 

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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măsuri de contracarare a acestei activități 
ilicite fără a împiedica comerțul legitim.

măsuri de contracarare a acestei activități 
ilicite fără a împiedica comerțul legitim. 
Din acest motiv, consumatorii trebuie să 
fie bine informați cu privire la riscurile pe 
care le presupune achiziția acestor 
mărfuri.

Amendamentul 2

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) 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.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Tranzitul pe teritoriul vamal al 
Uniunii și posibila distribuire pe piața 
internă a mărfurilor suspectate de a fi 
imitații ale produselor protejate în Uniune 
de o marcă sau a copiilor produselor 
protejate în Uniune de dreptul de autor, 
de un drept conex sau de un model, 
implică atât pierderi considerabile pentru 
întreprinderile legitime din Uniune, cât și 
riscuri de sănătate și de siguranță pentru 
cetățeni. Prin urmare, în virtutea 
principiului precauției, autoritățile 
vamale ar trebui să fie împuternicite să 
inspecteze și să rețină orice mărfuri 
susceptibile de a aduce atingere unui 
drept de proprietate intelectuală în cazul 
în care se presupune că aceste mărfuri 
urmează să fie distribuite pe piața internă 
a Uniunii.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Ar trebui să se considere că există 
dovezi privind intenția de a propune 
aceste mărfuri spre vânzare în Uniune în 
cazul în care acestea au fost vândute unui 
client din Uniune sau au fost propuse sau 
promovate spre vânzare consumatorilor 
din Uniune sau în cazul în care există 
documente sau corespondență ce 
demonstrează că aceste mărfuri urmează 
să fie distribuite pe piața internă a 
Uniunii. În cazul în care destinația 
mărfurilor nu este declarată, deși o astfel 
de declarație este obligatorie, sau în cazul
în care nu există informații precise sau 
pertinente pentru identificarea 
producătorului sau a distribuitorului 
mărfurilor, în cazul în care nu se 
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manifestă o atitudine de cooperare cu 
autoritățile vamale sau în cazul în care se 
descoperă documente care demonstrează 
că mărfurile în cauză sunt destinate pieței 
interne, declarantului sau deținătorului 
mărfurilor în cauză ar trebui să îi revină 
obligația de a demonstra că nu 
intenționează să le vândă în Uniune.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 17c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17c) Combaterea încălcării drepturilor 
de proprietate intelectuală la frontierele 
externe ale Uniunii ar trebui să se 
combine cu depunerea unor eforturi 
vizând obiective precise în țările de 
origine. În acest scop este necesară 
cooperarea atât cu țările terțe, cât și la 
nivel internațional, iar la acest nivel 
Comisia și statele membre ar trebui să 
consolideze respectul reciproc și să 
promoveze standarde înalte de protecție a 
drepturilor de proprietate intelectuală. 
Acest demers ar trebui să includă 
sprijinirea includerii și a respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală în 
cadrul acordurilor comerciale, 
cooperarea la nivel tehnic, încurajarea 
discuțiilor în cadrul diferitelor foruri 
internaționale, comunicarea și schimbul 
de informații, precum și realizarea de noi 
progrese în domeniul cooperării 
operaționale cu țările terțe și cu 
industriile vizate.

Justificare

Combaterea încălcărilor DPI ar trebui să beneficieze de sprijinul unei cooperări bilaterale 
consolidate, precum și al unei acțiuni internaționale coordonate. 
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 17d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17d) În vederea eliminării comerțului 
internațional cu mărfuri care încalcă 
drepturile de proprietate intelectuală, 
articolul 69 din Acordul TRIPS prevede 
că statele membre ale OMC au obligația 
de a promova schimbul de informații 
dintre autoritățile vamale cu privire la 
comerțul cu mărfuri care încalcă 
drepturile de proprietate intelectuală. Un 
astfel de schimb de informații ar trebui să 
permită depistarea rețelelor de trafic, 
pentru a pune capăt producției și 
distribuției de mărfuri care încalcă 
drepturile de proprietate intelectuală într-
o fază mai timpurie a lanțului de 
aprovizionare. Prin urmare, este necesar 
să se stabilească condițiile de desfășurare 
a schimbului de informații între 
autoritățile vamale din Uniune și 
autoritățile relevante din țările terțe, 
inclusiv în domeniul protecției datelor.

Justificare

Datorită naturii internaționale a contrafacerii și rețelelor de falsificatori care se extind la 
nivel transfrontalier, este esențial ca autoritățile vamale să poată împărtăși și utiliza 
informațiile, inclusiv cu țările terțe, pentru a depista rețelele și rutele utilizate de către 
falsificatori. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 17e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17e) În conformitate cu obiectivul 
Uniunii privind consolidarea cooperării 
internaționale pentru combaterea 
contrafacerii, a pirateriei și a comerțului 
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paralel ilicit cu bunuri care încalcă 
drepturile de proprietate intelectuală ale 
deținătorilor înregistrați ai acestor 
drepturi, noului Observator European al 
Contrafacerii și al Pirateriei îi revine 
rolul esențial de a furniza la timp 
autorităților vamale din toate statele 
membre informații pertinente pentru 
efectuarea unor controale adecvate ale 
importatorilor și distribuitorilor autorizați 
ai mărfurilor susceptibile de a aduce 
atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală de pe piața internă, precum și 
ale exportatorilor acestor mărfuri către 
piețele străine. Acest rol ar putea fi 
consolidat și mai mult prin crearea unei 
baze de date a produselor și serviciilor 
autentice care provin din UE și sunt 
protejate de mărci, modele și brevete 
înregistrate, care ar putea fi pusă și la 
dispoziția autorităților vamale străine care 
cooperează cu Uniunea pentru a 
îmbunătăți protecția și aplicarea 
drepturilor de proprietate intelectuală;

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prezentul regulament se aplică 
mărfurilor aflate în tranzit prin teritoriul 
vamal al Uniunii care sunt susceptibile de 
a aduce atingere unui drept de proprietate 
intelectuală.

Justificare
În scopul asigurării clarității, tratamentul mărfurilor aflate în tranzit ar trebui să fie abordat 
în mod explicit în noul regulament. În cazul în care există suspiciuni legate de încălcarea 
drepturilor consacrate de dreptul material al UE și al statelor membre privind proprietatea 
intelectuală și un risc concret de deturnare a mărfurilor aflate în tranzit pe piața internă, 
autoritățile vamale pot să rețină în mod legitim mărfurile.
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Amendamentul 9

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 conformitate cu
legislația Uniunii sau a statului membru 
respectiv sau mărfuri în cazul cărora nu 
se poate exclude că fac obiectul unei 
astfel de intervenții și care prezintă 
totodată un pericol evident pentru 
sănătatea sau siguranța consumatorilor; 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) date specifice și tehnice privind 
mărfurile originale, inclusiv imagini, dacă 
este cazul;

(g) date specifice și tehnice privind 
mărfurile originale, inclusiv marcaje, cum 
ar fi codul de bare și imagini, dacă este 
cazul;

Justificare
Pentru a facilita trasabilitatea importurilor paralele, titularii de drepturi și reprezentanții 
acestora ar trebui să ofere autorităților vamale toate informațiile relevante pentru 
identificarea produselor autentice, cum ar fi informațiile referitoare la marcaje și la 
distribuitorii autorizați.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) orice informații relevante pentru analiza 
și evaluarea de către autoritățile vamale a 
riscului de încălcare a dreptului 
(drepturilor) de proprietate intelectuală în 
cauză;

(i) orice informații relevante pentru analiza 
și evaluarea de către autoritățile vamale a 
riscului de încălcare a dreptului 
(drepturilor) de proprietate intelectuală în 
cauză, cum ar fi distribuitorii autorizați;

Justificare
Pentru a facilita trasabilitatea importurilor paralele, titularii de drepturi și reprezentanții 
acestora ar trebui să ofere autorităților vamale toate informațiile relevante pentru 
identificarea produselor autentice, cum ar fi informațiile referitoare la marcaje și la 
distribuitorii autorizați.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) 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 este 
revocată sau modificată în consecință de 
autoritățile vamale care au adoptat decizia.

(3) 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 cu privire la acest fapt, 
iar autoritățile vamale își întrerup 
intervenția. Decizia de acceptare a cererii 
este revocată sau modificată în consecință 
de autoritățile vamale care au adoptat 
decizia.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2
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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 cu privire la acest fapt, 
iar autoritățile vamale își întrerup 
intervenția. Decizia de acceptare a cererii 
de prelungire este revocată sau modificată 
în consecință de autoritățile vamale care au 
adoptat decizia.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Schimbul de informații și de date între 

autoritățile vamale
Sub rezerva garanțiilor corespunzătoare 
privind protecția datelor, Comisia poate 
decide că autoritățile vamale din Uniune 
și autoritățile relevante din țările terțe 
trebuie să-și transmită reciproc 
informațiile și datele colectate în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (3) 
și poate stabili condițiile acestui schimb 
de informații.

Justificare

Cooperarea cu țările terțe este esențială pentru combaterea proliferării comerțului cu 
mărfuri care încalcă DPI. Pentru ca această cooperare să fie eficace, autoritățile vamale din 
UE ar trebui să poată face schimb de informații și de date cu privire la încălcările DPI cu 
omologii lor din țările terțe, cu respectarea confidențialității și cu condiția să existe garanții
stricte privind protecția datelor. 
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