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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la impactul contrafacerii asupra comerțului internațional (2008/2133(INI))
Parlamentul European,

– având în vedere raportul OCDE intitulat „Impactul economic al contrafacerii și pirateriei”, 
publicat în 2007,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Implementarea Strategiei 
Lisabona – politici moderne pentru IMM-uri privind creșterea economică și ocuparea 
forței de muncă” (COM(2005)0551),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O Europă competitivă 
într-o lume globalizată - o contribuție la strategia europeană pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă” (COM(2006)0567),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată: „Europa globală: un 
parteneriat mai puternic pentru obținerea accesului pe piață pentru exportatorii europeni” 
(COM(2007)0183), 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 februarie 2008 privind strategia UE pentru 
ameliorarea accesului pe piețele externe pentru întreprinderile europene1,  

– având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2007 privind Europa globală: aspecte externe ale 
competitivității2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iunie 2008 privind implementarea politicii comerciale 
prin norme și proceduri eficace în materie de import și de export3,  

– având în vedere Rezoluția sa din 1 iunie 2006 privind relațiile economice transatlantice 
UE-Statele Unite4,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 octombrie 2006 privind relațiile economice și 
comerciale dintre UE și Mercosur în vederea încheierii unui acord de asociere 
interregional5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2007 privind relațiile economice și 
comerciale cu Coreea6, 

1  Texte adoptate la data respectivă, P6_TA(2008)0053.
2  JO C 102E, 24.4.2008, p. 128 
3  Texte adoptate la data respectivă, P6_TA(2008)0247.
4  JO C 298E, 8.12.2006 p. 235.
5  JO C 308E, 16.12.2006 p. 182.
6  Texte adoptate la data respectivă, P6_TA(2007)0629.
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– având în vedere Rezoluția sa din 8 mai 2008 privind relațiile comerciale și economice cu 
Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)1,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 octombrie 2005 privind perspectivele relațiilor 
comerciale între Uniunea Europeană și China2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulată 
„UE-China: parteneri mai apropiați, responsabilități sporite” (COM(2006)0631)  și 
documentul care o însoțește, intitulat „Parteneri mai apropiați, responsabilități sporite - 
document de strategie privind relațiile comerciale și de investiții între UE și China: 
concurență și parteneriat” (COM(2006)0632),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 
privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în 
vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de 
normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC) (regulamentul privind obstacolele în calea comerțului),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulată 
„Program de acțiune: accelerarea luptei împotriva HIV/SIDA, a paludismului și a 
tuberculozei în contextul reducerii sărăciei” (COM(2001)0096),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulată 
„Actualizarea programului de acțiune comunitară: accelerarea luptei împotriva 
HIV/SIDA, a paludismului și a tuberculozei în contextul reducerii sărăciei” 
COM(2003)0093),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulată 
„Elaborarea unui cadru politic european coerent pentru acțiunile externe care vizează 
combaterea HIV/SIDA, a paludismului și a tuberculozei” (COM(2004)0726),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 816/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 mai 2006 privind acordarea de licențe obligatorii pentru brevetele 
referitoare la fabricarea produselor farmaceutice destinate exportului în țări cu probleme 
de sănătate publică, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de 
aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional, precum și avizele Comisiei 
pentru afaceri juridice și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 
(A6-0000/2008), 

1  Texte adoptate la data respectivă, P6_TA(2008)0195.
2  JO C 233E, 28.9.2006, p. 103
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A. întrucât este necesar să se lupte în mod eficient împotriva fenomenului contrafacerii 
pentru realizarea obiectivelor de pe agenda revizuită de la Lisabona, indiferent dacă este 
vorba de dimensiunea internă sau de aspectele externe enunțate de Comisie în 
Comunicarea sa intitulată „Europa globală:  un parteneriat mai puternic pentru obținerea 
accesului pe piață pentru exportatorii europeni” (COM(2007)0183);

B. întrucât Uniunea Europeană este cel de-al doilea importator mondial de bunuri și servicii 
și întrucât piața sa unică, datorită faptului că este larg deschisă și transparentă, oferă 
posibilități însemnate, dar este, de asemenea, expusă unui veritabil risc de a fi invadată de 
produse contrafăcute; 

C. întrucât încălcările grave ale drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) constituie bariere 
comerciale netarifare care face mai dificil și mai costisitor accesul la piețele externe, în 
special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care dispun de mijloace și resurse 
limitate;

D. întrucât competitivitatea europeană depinde în mod tradițional de calitatea forței sale de 
muncă și, din ce în ce mai des, în special pentru IMM-uri, de cercetare și dezvoltare, de 
inovare și de DPI; 

E. întrucât DPI, inclusiv indicațiile geografice și denumirile de origine, nu sunt întotdeauna 
respectate în mod adecvat de către partenerii comerciali ai Uniunii Europene;

F. întrucât, în 2007, volumul de bunuri care încălcau DPI și confiscate de autoritățile vamale 
ale Uniunii Europene a înregistrat o creștere de 17% într-un an, această creștere fiind de 
264% în cazul produselor cosmetice și de igienă personală, de 98% în cazul jucăriilor și 
de 51% în cazul medicamentelor;

G. întrucât fenomenul contrafacerii și pirateriei are repercusiuni dramatice asupra economiei 
Uniunii Europene și asupra ansamblului sistemului socioeconomic comunitar, de vreme ce 
afectează impulsul spre inovare, îngreunează investițiile externe directe, conduce la 
dispariția unor locuri de muncă calificate în industrie și pune bazele unei economii 
clandestine controlate de crima organizată, paralelă cu sistemul oficial;

H. întrucât contrafacerea dă naștere la grave probleme de mediu, atât din cauza lipsei de 
conformitate a normelor calitative a produselor contrafăcute, cât și din cauza costurilor 
ridicate generate de eliminarea și distrugerea acestor produse;

I. întrucât piața unică garantează consumatorului european posibilitatea de a alege liber, în 
mod transparent și sigur, produsele pe care le cumpără, iar contrafacerea, dacă nu este 
combătută în mod corect, poate să dăuneze nu doar principiului încrederii legitime, pe 
care se bazează ansamblul sistemului, ci și să constituie o gravă amenințare pentru 
securitatea, sănătatea și, în cazuri extreme, pentru viața însăși a consumatorilor și întrucât, 
în aceste condiții, trebuie să se garanteze drepturile consumatorilor;
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J. întrucât diferențele care persistă în legislația statelor membre în materie de DPI, în special 
în ceea ce privește măsurile penale care vizează obligativitatea de a respecta aceste 
drepturi, slăbesc poziția de negociere a Uniunii Europene și pot submina eforturile depuse 
până în prezent pentru reprimarea în mod mai eficient a acestui fenomen la scară 
internațională;

K. întrucât, în 2007, Uniunea Europeană, Japonia și Statele Unite au anunțat deschiderea 
negocierilor pentru finalizarea unui nou acord multilateral care să amelioreze aplicarea 
DPI și să combată fenomenul contrafacerii și al pirateriei (acord comercial împotriva 
contrafacerii-ACIC); 

L. întrucât este indispensabil să se stabilească o distincție netă între medicamentele generice, 
ale căror distribuire și vânzare trebuie încurajate, atât în Uniunea Europeană, cât și în 
țările în curs de dezvoltare, și medicamentele contrafăcute care, pe de o parte constituie un 
pericol pentru sănătatea publică iar, pe de altă parte, reprezintă cauza a importante pierderi 
economice pentru întreprinderile din sectorul în cauză, fiind, în același timp, de natură să 
întârzie perfecționarea de noi produse, fără a aduce neapărat beneficii populațiilor din  
țările cele mai puțin dezvoltate,

Cadrul multilateral

1. consideră că sistemul OMC a permis o mai mare recunoaștere a DPI pe plan internațional 
prin prevederea de norme minime de protecție prin intermediul Acordului privind 
aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS), consolidarea 
dialogului între statele membre și diverse organisme cum ar fi Organizația Mondială a 
Proprietății Intelectuale (OMPI) și Organizația Mondială a Vămilor (OMV), precum și 
punerea în practică a unui mecanism de prevenire și de reglementare a diferendelor;

2. invită Comisia să vegheze, în cadrul Consiliului TRIPS, pentru ca normele minime 
transpuse în dreptul național să fie însoțite de măsuri de aplicare și de represiune eficiente 
în caz de încălcare;

3. solicită Comisiei să depună eforturi pentru a consolida și a lărgi domeniul de aplicare al 
Acordului TRIPS astfel încât să includă și operațiunile de export, de tranzit și de 
transbordare, precum și totalitatea drepturilor de proprietate intelectuală care până în 
prezent erau excluse din acord, ținând în același timp cont, în fiecare caz în parte, de 
nivelul de dezvoltare al interlocutorilor și stabilind o distincție între țările producătoare, 
țările de tranzit și țările în care sunt utilizate bunurile contrafăcute sau piratate;

4. solicită Comisiei și statelor membre să realizeze, pentru țările în curs de dezvoltare, 
acțiuni precise însoțite de o finanțare adecvată, pentru a evita riscurile asociate produselor 
contrafăcute potențial periculoase, aceste acțiuni trebuind să aibă un efect disuasiv asupra 
investițiilor străine directe și asupra activităților criminale sau teroriste din aceste țări;  

5. reamintește că, în anumite economii emergente, fabricarea de bunuri contrafăcute sau 
piratate a atins proporții alarmante și observă că, deși apreciază măsurile de cooperare 
puse în aplicare până în prezent, se impun acțiuni speciale pentru consolidarea cooperării 
între serviciile vamale, organele judiciare și serviciile de poliție, precum și pentru 
favorizarea armonizării legislațiilor naționale cu dreptul comunitar;
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6. are convingerea că pentru consolidarea luptei împotriva contrafacerii este necesară, de 
asemenea, sesizarea mai frecventă și mai bine orientată a organismului de soluționare a 
diferendelor din cadrul OMC care, împreună cu jurisdicțiile naționale și comunitare, este 
în măsură să ofere o mai mare protecție a industriei și consumatorilor europeni grație 
consolidării unei jurisprudențe care acordă conținutului și sferei Acordului TRIPS o mai 
mare importanță;

ACIC și alte acțiuni bilaterale și regionale ale Uniunii Europene 

7. solicită Comisiei ca, în paralel cu negocierile multilaterale, să se angajeze în lupta 
împotriva contrafacerii și pirateriei promovând în același timp acordurile bilaterale, 
regionale și multilaterale care vizează apropierea legislațiilor și aplicarea eficientă a 
acestora și care prevăd, de altfel, mecanisme performante de soluționare a diferendelor, 
precum și un regim de sancționare în caz de nerespectare a obligațiilor menționate mai 
sus; 

8. invită Comisia și statele membre să depună toate eforturile necesare pentru încheierea 
rapidă și în mod satisfăcător a ACIC; consideră că intrarea în vigoare a acestui acord, în 
afara faptului că va constitui un punct internațional și fundamental de referință, va putea 
să asigure o reprimare mai eficientă a contrafacerii și să constituie un instrument de 
presiune important asupra țărilor terțe neaderente; 

9. salută interesul crescând al numeroase state membre ale OMC în privința ACIC și dorește 
ca acest acord să fie semnat și de China și alte țări emergente ale căror economii sunt în 
mod mai direct afectate de contrafacere; 

Măsuri de sprijin extern în lupta împotriva contrafacerii

10. preconizează instaurarea unui mecanism eficient de supraveghere a eventualelor încălcări 
ale DPI protejate prin diverse acorduri, acest mecanism fiind legat de instrumente de 
stimulare comercială în caz de angajare concretă în lupta împotriva contrafacerii și 
pirateriei, în special integrarea în sistemul de preferințe generalizate (SPG) pentru țările în 
curs de dezvoltare sau, pentru țările emergente, acordarea unui tratament privilegiat în 
aplicarea de măsuri de apărare comercială;

11. reamintește că Regulamentul privind SPG prevede, printre altele, posibilitatea suspendării 
temporare a preferințelor pentru partenerii comerciali care recurg la practici neloiale; 
consideră că, în cazuri deosebit de grave, Comisia ar trebui să reflecteze în mod serios la 
utilizarea acestui instrument disuasiv;

12. consideră că Regulamentul privind obstacolele în calea comerțului poate fi de mare ajutor 
pentru întreprinderile europene care se confruntă cu probleme de acces pe piețele externe, 
din cauza încălcării drepturilor de proprietate intelectuală și invită Comisia să încurajeze 
și să faciliteze utilizarea acestuia, în special de către IMM-uri;
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13. invită Comisia să redefinească fără întârziere prioritățile privind dotarea delegațiilor 
Uniunii Europene cu resurse umane pentru a garanta că un număr suficient de funcționari 
este afectat în mod special luptei împotriva contrafacerii, aceste resurse, care în mod ideal 
ar trebui să fie integrate în „echipe de acces pe piață”, trebuind să fie însărcinate, 
împreună cu reprezentanțele diplomatice ale statelor membre, să asigure realizarea 
eficientă a acțiunilor comunitare împotriva contrafacerii, să îmbunătățească contactele cu 
autoritățile locale și să reprezinte un punct de reper real pentru întreprinderile comunitare 
(în special IMM-urile) care suferă de pe urma încălcării drepturilor de proprietate 
intelectuală;  

Aspecte legislative și organizaționale 

14. ia act de numeroase eforturi depuse de Comisie în vederea consolidării proprietății 
intelectuale în Uniunea Europeană și solicită să se investească mai mult în lupta împotriva 
fenomenului contrafacerii și în armonizarea legislațiilor în vigoare în statele membre; 

15. insistă asupra necesității unei mai bune coordonări la nivel comunitar a serviciilor 
însărcinate cu reprimarea fenomenului contrafacerii și a creșterii numărului acțiunilor 
comunitare realizate în acest domeniu;

16. regretă că Consiliul nu a adoptat regulamentul privind marcajul de origine (faimosul 
„Made in”), care ar permite o mai bună urmărire și identificare a originii produselor 
importate și dorește ca obstacolele ce există în prezent față de intrarea în vigoare a acestui 
regulament să fie definitiv înlăturate;

17. consideră că nu trebuie amânată înființarea unei autorități europene unice însărcinate cu 
coordonarea luptei împotriva contrafacerii și pirateriei dacă se dorește asigurarea unei mai 
bune coordonări a diverselor părți implicate la nivel european și dezvoltarea de sinergii cu 
sectorul privat și autoritățile din statele membre angajate în lupta împotriva contrafacerii; 
consideră că înființarea acestei autorități este necesară pentru ca poziția UE pe scena 
internațională să aibă mai multă forță și pentru a ameliora eficiența luptei sale împotriva 
fenomenului contrafacerii;

18. încurajează continuarea perfecționării și o mai bună coordonare a procedurilor vamale 
comunitare pentru a limita în mod substanțial intrarea pe piața unică a produselor 
contrafăcute sau piratate; consideră că reprimarea mai eficientă a contrafacerii trebuie să 
țină cont în mod corespunzător de rolul major pe care îl joacă în prezent internetul în 
comercializarea și promovarea produselor contrafăcute sau piratate;

19. consideră extrem de important ca industria europeană să nu ezite să sprijine și să ajute pe 
cont propriu acțiunile pe care instituțiile europene le vor pune în practică; consideră, în 
special, că este esențial ca IMM-urile să beneficieze de condiții care să le permită să își 
protejeze în mod eficient drepturile, în special în caz de încălcare a DPI în țările terțe;

Considerații finale

20. invită Comisia, împreună cu Consiliul și statele membre, să definească o linie politică 
clară, coerentă și ambițioasă care, în paralel cu acțiuni interne în sectorul vamal și penal, 
să coordoneze și să orienteze acțiunile „externe” ale Uniunii Europene și ale statelor 
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membre în lupta împotriva contrafacerii și pirateriei;

21. insistă asupra necesității de a garanta Parlamentului, încă de pe acum, un rol mai 
important în lupta împotriva contrafacerii; consideră, în special, că este oportun ca 
prezența sa politică să fie încurajată atât în cadrul reuniunilor internaționale specializate 
cum ar fi Congresul mondial privind lupta împotriva contrafacerii și pirateriei, cât și în 
cadrul organizațiilor internaționale care luptă pentru protejarea proprietății intelectuale;

22. invită Comisia și Consiliul să îl țină la curent în mod corespunzător cu diferitele acțiuni 
din acest domeniu și să îl implice în aceste acțiuni;

o

o o

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și țărilor candidate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Publiée en 2006, la communication de la Commission intitulée "L'Europe dans le monde" a 
reconnu que, dans le cadre des actions multilatérales et bilatérales, il y a lieu de renforcer la 
dimension extérieure de la compétitivité européenne et de donner une nouvelle impulsion à la 
lutte anti-contrefaçon dans les pays tiers.

L'enjeu est considérable. Le marché de la contrefaçon représente quelque 500 milliards 
d'euros, soit 7 à 10 % environ du commerce mondial. L'économie européenne s'est spécialisée 
dans des produits haut de gamme à forte valeur ajoutée, souvent protégés par des DPI. Dès 
lors, la défense de la propriété intellectuelle est un instrument auquel il est impossible de 
renoncer si l'on veut préserver la compétitivité extérieure de l'industrie européenne. C'est un 
instrument qui contribue de manière tout aussi décisive au succès de la "stratégie de 
Lisbonne".

Ce serait toutefois une erreur de croire que les nouvelles actions mises en œuvre en matière de 
lutte anti-contrefaçon ne répondent qu'au seul intérêt de l'industrie communautaire. Outre les 
graves préjudices économiques que la contrefaçon et le piratage causent aux entreprises, ces 
pratiques illégales sont, chaque année, à l'origine de la disparition de centaines de milliers 
d'emplois qualifiés et bien rémunérés, tant en Europe (on y estime à 200 000 le nombre 
d'emplois perdus) que dans le reste du monde, et peuvent bien souvent mettre en danger la 
santé des consommateurs, servir à financer des organisations criminelles ou terroristes et 
occasionner de graves dommages environnementaux.

La contrefaçon est un phénomène diversifié qui se décline à l'infini et qui touche, à un degré 
divers, la quasi-totalité des secteurs économiques. Le temps de la falsification grossière, 
facilement identifiable, des produits de luxe appartient dorénavant au passé. L'industrie de la 
contrefaçon et du piratage a connu, ces dernières années, un développement spectaculaire et 
se concentre aujourd'hui sur la production de jouets, de vêtements, de programmes 
informatiques, de médicaments, de produits cosmétiques et alimentaires, de cigarettes et de 
pièces de rechange tant pour véhicules automobiles que pour aéronefs.  

Tous les consommateurs ne prennent pas conscience du fait que, en achetant des produits dont 
l'origine est plus que douteuse, ils commettent un délit et contribuent à alimenter des circuits 
économiques parallèles dirigés par le crime organisé. Le Parlement s'est déjà prononcé sur le 
sujet en soulignant qu'il y a lieu d'établir une distinction entre l'usage personnel sans but 
lucratif et la commercialisation frauduleuse et intentionnelle de produits contrefaits ou piratés. 
Il faudra, certes, prendre en compte cette distinction mais aussi lancer des campagnes de 
sensibilisation pour permettre aux consommateurs de mieux appréhender les risques et 
l'imprudence de leur achat. 

La contrefaçon prend souvent des formes sournoises et dangereuses. On estime ainsi que 
10 % des médicaments sont contrefaits. Ces produits, comme, du reste, les cosmétiques, 
peuvent contenir des substances potentiellement dangereuses, susceptibles de nuire gravement 
à la santé de la personne qui les utilise sans se douter de quoi que ce soit. C'est ce qui s'est 
passé à Panama en 2006 avec un sirop contre la toux contenant de l'antigel, qui a fait plus de 
130 morts. De même, le marché florissant des produits alimentaires contrefaits (dont les vins 
et les liqueurs) peut, outre le fait de porter un grave préjudice aux excellentes productions 
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européennes, constituer une menace préoccupante pour les consommateurs, surtout sur les 
marchés autres que celui d'origine du produit frelaté. Dans ces conditions, lutter contre la 
contrefaçon, c'est également garantir aux consommateurs qu'ils peuvent choisir librement et 
en toute sécurité leurs produits.

Les PED sont les premières victimes de la contrefaçon et possèdent rarement les instruments 
nécessaires pour lutter avec succès contre ce fléau. Votre rapporteur est d'avis qu'il 
conviendrait de prendre des mesures spécifiques pour les aider à combattre efficacement ce 
phénomène et éviter qu'il ne se crée des "zones franches" contrôlées par le crime organisé. La 
répression de la contrefaçon de produits alimentaires et de médicaments dans les PED 
demeure notamment une des priorités de l'action extérieure de l'UE dans ce domaine.

Le but du présent rapport est d'élaborer une proposition concrète et cohérente de politique 
européenne coordonnée et structurée à même d'encadrer les aspects extérieurs de la lutte 
anti-contrefaçon. Il faut que la lutte anti-contrefaçon devienne une priorité de l'UE et que ses 
implications soient dûment prises en compte dans la définition de la politique commerciale de 
l'UE des dix prochaines années. 

Moderniser l'accord sur les ADPIC

Quand il est entré en vigueur, l'accord sur les ADPIC représentait une réelle avancée vers une 
discipline mondiale de la propriété intellectuelle mais les résultats n'ont pas toujours été à la 
hauteur des espérances, dès lors que de nombreux membres de l'OMC n'ont pas pu ou voulu 
en assurer l'application pleine et entière. La Commission devrait donc promouvoir des 
mesures diplomatiques adéquates pour s'assurer que l'ensemble des membres de l'OMC 
appliquent correctement les normes minimales contenues dans l'accord sur les ADPIC. 

D'ailleurs, cet accord n'est pas parfait et plusieurs de ses éléments mériteraient d'être révisés. 
Il convient notamment d'en étendre le champ d'application aux opérations d'exportation, de 
transit et de transbordement ainsi qu'à d'autres violations de la propriété intellectuelle.

En cas de grave violation de l'accord sur les ADIPC, l'UE ne devrait pas hésiter à saisir 
l'organe de règlement des différends de l'OMC, qu'il s'agisse de défendre les parties 
européennes concernées ou d'"établir" une jurisprudence susceptible de clarifier le contenu de 
l'accord, facilitant ainsi son application tout en la rendant plus efficace.

En outre, votre rapporteur est convaincu qu'il convient d'encourager le recours au règlement 
sur les obstacles au commerce et de faciliter cette démarche pour les entreprises européennes 
qui dénoncent des problèmes d'accès aux marchés extérieurs à la suite d'une utilisation illicite 
et, en tout cas, irrégulière de leurs droits de propriété intellectuelle par des opérateurs locaux.  
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ACAC et autres actions bilatérales et régionales de l'UE

Même si le cadre multilatéral de l'OMC demeure la principale priorité de l'UE, il va sans dire 
qu'il ne sera pas possible, sans d'autres initiatives bilatérales ou multilatérales telles que 
l'ACAC, de lutter de manière efficace au niveau international contre le phénomène de la 
contrefaçon. Dans ce contexte, le Parlement s'attend à être tenu dûment informé et à pouvoir 
apporter sa propre contribution à l'accord en question avant qu'il ne lui soit officiellement 
soumis.

La proposition d'ACAC procède de la nécessité d'aller au-delà de l'accord sur les ADPIC et de 
rendre plus efficace et plus cohérente la lutte anti-contrefaçon. De ce point de vue, il est, à 
n'en pas douter, positif que les pays industrialisés les plus pénalisés par la contrefaçon, 
notamment l'UE, les États-Unis et le Japon, aient décidé de coordonner leurs efforts. Le 
processus n'en est qu'au stade initial mais il conviendra de veiller à ce qu'il n'y ait pas de 
chevauchement avec l'accord sur les ADPIC et que les objectifs finals poursuivis par l'accord 
soient suffisamment clairs et réalistes.  

Outre l'ACAC, votre rapporteur estime que la Commission devrait prévoir, dans tous les 
nouveaux accords de libre-échange qui seront négociés dans les prochaines années, une clause 
visant à défendre les DPI (et prévoyant un mécanisme efficace de règlement des différends).

Le respect plein et entier des obligations nées de l'accord sur les ADPIC et des autres accords 
bilatéraux et multilatéraux exigera des pays tiers, notamment des pays en développement, un 
effort économique et organisationnel non négligeable. Votre rapporteur estime que l'UE doit 
s'attaquer, du moins en partie, à ce problème en fournissant aux pays qui en font la demande 
et qui affichent la volonté de s'engager dans la lutte anti-contrefaçon une aide économique et 
technique appropriée, ainsi qu'en favorisant la formation du personnel et l'adoption, si 
possible, des procédures douanières communautaires.

Un accent particulier devra être mis sur la lutte contre la contrefaçon dans les pays de transit 
des marchandises et contre les contrefacteurs qui utilisent des navires-usines opérant dans les 
eaux extraterritoriales.   

Label "Made in" et traçabilité des produits importés

Si elle est adoptée, la proposition de règlement du Conseil1 sur l'indication du pays d'origine 
de certains produits importés de pays tiers permettra non seulement une plus grande 
transparence sur l'origine de certaines catégories de produits, notamment textiles, qui font 
souvent l'objet de contrefaçons, mais contribuera également de manière significative à lutter 
contre la contrefaçon. Votre rapporteur espère donc qu'il sera possible de surmonter les 
divisions incompréhensibles qui ont ralenti la procédure et, partant, qu'on parviendra à 
adopter rapidement ce texte.

Il serait parallèlement judicieux d'étudier avec les secteurs des industries concernées des 
méthodes permettant aux services des douanes, mais aussi aux consommateurs finals, 
d'identifier aisément l'authenticité des produits originaires de pays tiers. 

1  Réf. 2005/0254 (ACC).
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Aspects législatifs et organisationnels 

Votre rapporteur estime qu'une meilleure coordination au niveau communautaire s'impose 
pour que la lutte anti-contrefaçon se solde, dans sa dimension extérieure, par des résultats 
tangibles.

Il n'est plus possible de différer la création d'une autorité européenne unique chargée de lutter 
contre la contrefaçon et à même de coordonner les efforts tant des États membres que des 
divers services de la Commission. Cette nouvelle autorité devra se voir doter de moyens et de 
pouvoirs suffisants pour mener à bien le mandat qui lui est confié dans le respect des 
compétences dévolues aux États membres. En outre, la Commission devra veiller, en son sein, 
à que ce que les différents services chargés de ce dossier important coordonnent leur action et 
travaillent en harmonie les uns avec les autres.

Les États membres et la Commission devront insister sur un aspect spécifique de la lutte 
anti-contrefaçon: la défense des PME, tant en Europe que dans les pays tiers. Les entreprises 
jouent un rôle central dans le succès de la stratégie anti-contrefaçon et l'industrie doit, comme 
l'a récemment rappelé la Commission elle-même, y mettre du sien, mais il est impensable de 
mettre sur le même pied les multinationales du luxe et les petits producteurs qui ont su tirer 
leur épingle du jeu dans leur secteur d'activité. Il y a donc lieu d'aider les PME à se défendre 
du mieux possible contre ce fléau qui leur cause un énorme préjudice et, de manière plus 
générale, de mettre en place des modèles de coopération public-privé plus efficaces et moins 
coûteux pour les entreprises.

La saturation des marchés traditionnels et l'ouverture de nouveaux, comme ceux des pays 
émergents, appellent, en outre, une nouvelle stratégie opérationnelle qui, non seulement, 
traque le phénomène de la contrefaçon en Europe mais entend aussi y faire face dans les 
régions où il est plus profondément enraciné, tout en exerçant par ailleurs son action dans les 
pays tiers qui reçoivent souvent des articles européens contrefaits et produits dans un autre 
endroit de la planète.

Votre rapporteur espère également qu'il sera possible, d'une part, d'améliorer et d'étendre 
l'harmonisation des procédures douanières au sein de l'UE et, d'autre part, de mettre en place 
un mécanisme de sanctions pénales communes à l'ensemble des États membres. La lutte 
contre la contrefaçon et le piratage hors de l'Europe passe obligatoirement par un système de 
règles communes fortes et partagées au sein de l'UE.

Rôle du Parlement européen

Le Parlement a un rôle central à jouer dans la lutte anti-contrefaçon, notamment à la lumière 
des nouveaux pouvoirs que lui conférera le traité de Lisbonne quand il entrera en vigueur. Il 
serait également judicieux de promouvoir, en association avec les autres commissions 
parlementaires concernées, un "forum" annuel sur le sujet, de mettre davantage ce problème 
au centre de ses relations bilatérales (notamment avec le Congrès des États-Unis) ou 
multilatérales (assemblée de l'OMC) et d'envoyer une délégation parlementaire au 
Congrès Mondial sur la lutte contre la contrefaçon.


