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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context 

La 24 mai 2011, Comisia a adoptat o comunicare intitulată „O piață unică pentru drepturile de 
proprietate intelectuală”, pentru stimularea creativității și a inovării în Europa. Această 
strategie globală și coerentă definește un plan pentru mai multe inițiative pe care Comisia 
dorește să le adopte până în 2012 în diverse domenii. 

Printre acestea, Comisia a propus și un nou regulament privind asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale, care va înlocui 
Regulamentul (CE) nr. 1383/2003. 

Această propunere ține seama de analiza studiului de impact realizat în 2010, care a reunit 89 
de contribuții, precum și de contextul internațional, mai ales în urma conflictului comercial 
dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și India și Brazilia, pe de altă parte, în ceea ce 
privește tranzitul medicamentelor generice. 

Raportoarea pentru aviz consideră, astfel, că următoarele elemente sunt în special importante:

Considerații 

În primul rând, în ceea ce privește domeniul de aplicare a propunerii de regulament, 
raportoarea pentru aviz consideră că este de dorit lărgirea acestuia pentru a include și 
denumirile comerciale, topografia produselor semiconductoare și modelele de utilitate. 

Raportoarea este inclusiv favorabilă includerii încălcărilor referitoare la dispozitivele pentru 
eludarea măsurilor tehnologice, precum și a altor încălcări ale drepturilor în cazul cărora 
autoritățile vamale asigură deja respectarea legislației.  

În schimb, raportoarea pentru aviz nu consideră că importurile paralele ar trebui acoperite de 
viitorul regulament. Este evident că această practică poate cauza un prejudiciu economic 
important titularilor de drepturi. Însă prezentul regulament trebuie să asigure eficacitatea și 
rapiditatea intervenției autorităților vamale limitând, totodată, riscurile de obstrucționare a 
comerțului legitim. Printre altele, titularii drepturilor vor putea să facă recurs după cum este 
prevăzut în legislația fiecărui stat membru, pentru a se asigura că drepturile le sunt respectate.

De asemenea, raportoarea pentru aviz susține propunerea Comisiei Europene care vizează 
consolidarea drepturilor părților, ce pot fi afectate de o intervenție a autorităților vamale. 
Raportoarea pentru aviz consideră însă că se impune distincția între agenții economici care 
îndeplinesc în mod regulat formalitățile vamale și consumatorul final.

Acești agenți cunosc excelent procedurile vamale. Este de dorit, prin urmare, să nu se impună 
proceduri administrative greoaie care să împiedice o acțiune eficientă și rapidă a autorității 
vamale competente. În schimb, consumatorul final, care nu este la curent cu formalitățile 
vamale, trebuie să fie mai bine protejat. Acesta este motivul pentru care consumatorul final 
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trebuie să beneficieze de dreptul de a fi audiat înainte de luarea deciziei de către o autoritate 
vamală, pentru a dispune de posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere.

Raportoarea pentru aviz este cu totul în favoarea introducerii unei proceduri specifice pentru 
distrugerea mărfurilor care fac obiectul transporturilor mici. Reținerile efectuate în traficul 
poștal au crescut în mod semnificativ de la 15 000 în 2009 la peste 43 000 în 2010, ceea ce 
presupune, prin urmare, instituirea unei proceduri simple și eficiente pentru limitarea acestui 
fenomen, respectându-se totodată drepturile și interesele consumatorului final.

În sfârșit, în ceea ce privește schimburile de date între statele membre și Comisia Europeană 
și, mai ales elaborarea unei baze de date centrală a Comisiei, se impune respectarea deplină a 
dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și ale Directivei 95/46/CE, precum și a avizului 
AEPD din 12 octombrie 20111.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice 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 
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.

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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Amendamentul 2

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 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 
măsurilor tehnologice.

Amendamentul 3

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 

(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 corespunzătoare, că mărfurile 
aflate sub supravegherea lor încalcă 
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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.

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.

Justificare

Adaptare la terminologia utilizată de Curtea de Justiție în hotărârea sa din 1 decembrie 2011 
în cauzele conexate C-446/09 și C-495/09, Philips/Nokia (nepublicată încă în Repertoriu).

Amendamentul 4

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

Amendamentul 5
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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, fără a aduce 
atingere dreptului consumatorului final 
de a fi informat în mod corespunzător și 
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 
publice în etapa pregătitoare, inclusiv cu 
organizațiile societății civile și de protecție 
a consumatorilor, precum și la nivel de 
experți.

Justificare

Introducerea unei proceduri specifice pentru transporturile mici cu scopul de a reduce 
sarcinile și costurile administrative nu trebuie să diminueze încrederea consumatorilor în 
comerțul electronic, a se vedea considerentul (16) și justificarea.

Amendamentul 6

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 

(15) Pentru o mai mare claritate juridică și 
în vederea protejării intereselor 
comercianților legitimi față de o eventuală 
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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 ia o decizie care l-ar afecta în 
mod negativ.

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.

Amendamentul 7

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 trebuie 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 

(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 trebuie 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 
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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.

corespunzătoare notificărilor trimise 
părților în cauză. 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
necesară stabilirea dreptului de audiere 
înainte de adoptarea deciziei de către 
autoritățile vamale.

Amendamentul 8

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 

(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 generice 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 
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evaluarea riscului de încălcare a drepturilor 
de proprietate intelectuală, de orice 
probabilitate importantă de deturnare a 
acestor mărfuri pe piața Uniunii.

seama, la evaluarea riscului de încălcare a 
drepturilor de proprietate intelectuală, de 
orice probabilitate importantă de deturnare 
a acestor mărfuri pe piața Uniunii.

Amendamentul 9

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, trebuie 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 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, 
trebuie să fie reglementate de legislația 
specifică în fiecare caz particular.

Amendamentul 10

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
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Amendamentul 11

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 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, precum și orice semn 
distinctiv de marcă, chiar prezentat 
separat, și ambalajele cu însemnele 
mărcii mărfii contrafăcute;

Amendamentul 12

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

Justificare

Adaptare la terminologia utilizată de Curtea de Justiție în hotărârea sa din 1 decembrie 2011 
în cauzele conexate C-446/09 și C-495/09, Philips/Nokia (nepublicată încă în Repertoriu).
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când, la primirea unei cereri, 
serviciul vamal competent consideră că 
cererea nu conține toate informațiile 
necesare în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3), serviciul vamal competent va 
cere solicitantului să furnizeze informațiile 
lipsă în termen de 10 zile lucrătoare de la 
transmiterea notificării.

(1) Atunci când, la primirea unei cereri, 
serviciul vamal competent consideră că 
cererea nu conține toate informațiile 
necesare în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3), serviciul vamal competent va 
cere solicitantului să furnizeze informațiile 
lipsă.

În astfel de cazuri, termenul menționat la 
articolul 8 primul paragraf se suspendă 
până la primirea informațiilor relevante.

A se vedea, de asemenea, articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul 14

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, serviciul vamal 
competent poate respinge cererea.

A se vedea, de asemenea, articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul 15

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 

(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 
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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.

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,
fotografii ale acestor articole.

Amendamentul 16

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

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile vamale informează titularul 
deciziei de acceptare a cererii și declarantul 
sau deținătorul mărfurilor cărora le-a fost 
suspendată acordarea liberului de vamă sau 
care au fost reținute cu privire la cantitatea 
reală sau estimată, natura reală sau 
presupusă a mărfurilor, inclusiv, dacă este 
cazul, imagini ale acestor articole.

(5) Autoritățile vamale informează titularul 
deciziei de acceptare a cererii și declarantul 
sau deținătorul mărfurilor cărora le-a fost 
suspendată acordarea liberului de vamă sau 
care au fost reținute cu privire la cantitatea 
reală sau estimată, natura reală sau 
presupusă a mărfurilor, inclusiv, dacă este 
cazul, fotografii ale acestor articole.
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Amendamentul 18

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 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,
fotografii 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.

Amendamentul 19

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
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul articol nu se aplică 
mărfurilor perisabile.

eliminat

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 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.

(2) Autoritățile vamale pot preleva mostre
reprezentative din ansamblul mărfurilor
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.

Amendamentul 22

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.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(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
consideră că declarantul sau deținătorul 
mărfurilor este de acord cu distrugerea lor.

Amendamentul 24

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 din 
ansamblul mărfurilor.

Amendamentul 25

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.
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Amendamentul 26

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 5 zile lucrătoare de la 
transmiterea deciziei de suspendare a 
acordării liberului de vamă pentru mărfuri 
sau de reținere a acestora.

Amendamentul 27

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.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 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.

Fără a aduce atingere prevederilor 
dreptului național, statele membre aplică
normele cu privire la sancțiunile 
administrative referitoare la încălcarea
dispozițiilor prezentului regulament și 
adoptă toate măsurile necesare pentru a 
asigura aplicarea acestora. Sancțiunile 
administrative prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și disuasive.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Serviciile vamale competente notifică 
Comisiei următoarele:

(1) Serviciile vamale competente notifică 
Comisiei următoarele informații necesare 
referitoare la:

(a) cererile de intervenție, inclusiv orice 
fotografie (fotografii), imagine (imagini), 
broșură (broșuri);

(a) deciziile de acceptare a cererilor, 
inclusiv cererile de intervenție și orice 
fotografie (fotografii), imagine (imagini), 
broșură (broșuri);

(b) deciziile de acceptare a cererilor; (b) orice decizii de prelungire a perioadei 
în decursul căreia autoritățile vamale 
trebuie să intervină sau decizii de 
revocare a deciziei de acceptare a cererii 
sau de modificare a acesteia;

(c) orice decizii de prelungire a perioadei 
în decursul căreia autoritățile vamale 
trebuie să intervină sau decizii de 
revocare a deciziei de acceptare a cererii 
sau de modificare a acesteia;

(c) orice suspendare a unei decizii de 
acceptare a cererii.

(d) orice suspendare a unei decizii de 
acceptare a cererii.

Amendamentul 30

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 pentru o 
durată ce nu poate depăși durata necesară 
realizării obiectivelor prezentului 
regulament.
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