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INTRODUCERE 

 

Administrațiile vamale ale Uniunii Europene au competența să rețină mărfuri suspectate de 

încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), care sunt protejate de legislația UE și 

de legile naționale. Vămile lucrează în parteneriat cu părțile interesate, precum titularii de 

drepturi, alte organisme naționale și instituții responsabile pentru implementarea și aplicarea 

legislației privind protecția proprietății intelectuale și cu Comisia Europeană. 

Un prim plan de acțiune vamală al UE de combatere a încălcării drepturilor de proprietate 

intelectuală (DPI) a fost aprobat de Consiliu în 2009
1
. Obiectivul a fost de a li se permite 

autorităților vamale să urmeze o abordare comună privind asigurarea respectării DPI și 

concentrarea atenției pe zonele care prezintă riscurile cele mai mari. 

Recunoscând necesitatea de a oferi autorităților vamale instrumentele necesare pentru a 

răspunde noilor tendințe în comerțul internațional de mărfuri care încalcă aceste drepturi, 

Consiliul a adoptat în decembrie 2012 o rezoluție privind un plan de acțiune vamală al UE de 

combatere a încălcării DPI pentru perioada 2013-2017
2
. 

Acest al doilea plan de acțiune al UE a cuprins patru obiective strategice: 

• Punerea în aplicare și monitorizarea cu eficacitate a noii legislații UE privind 

asigurarea respectării DPI de către autoritățile vamale 

• Abordarea principalelor tendințe în comerțul cu mărfuri care încalcă DPI 

• Combaterea comerțului cu mărfuri care încalcă DPI în întregul lanț internațional de 

aprovizionare 

• Consolidarea cooperării cu Observatorul European al Încălcărilor DPI, care face parte 

din Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), și cu 

autoritățile de aplicare a legii. 

Planul de acțiune a invitat Comisia, în cooperare cu statele membre, să efectueze verificări 

anuale ale aplicării acestuia și să prezinte Consiliului un raport final în 2017.  

Acest raport final a fost întocmit de către serviciile Comisiei în cooperare cu experți în 

chestiuni vamale din statele membre. Raportul urmează structura generală a planului de 

acțiune și include un set de recomandări cu privire la modul de acțiune în viitor. 

 

 

                                                            
1 Rezoluția Consiliului din 16 martie 2009 privind planul de acțiune vamală al UE de combatere a încălcării DPI 
pentru perioada 2009-2012 (JO C 71, 25.3.2009, p. 1).  
2 Rezoluția a Consiliului din 10 decembrie 2012 privind planul de acțiune vamală al UE de combatere a încălcării 
DPI pentru perioada 2013-2017 (JO C 80, 19.3.2013, p. 1). 
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REZULTAT PRINCIPAL 

1 - Punerea în aplicare și monitorizarea cu eficacitate a noii legislații UE privind 

asigurarea respectării DPI de către autoritățile vamale 

1.1 Legislația/elaborarea de instrumente pentru punerea în aplicare a noului regulament 

UE 

La 12 iunie 2013, a fost adoptat un nou Regulament (UE) nr. 608/2013 privind asigurarea 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale
3
, care a intrat în 

vigoare la 1
 
ianuarie 2014.  

Acesta a fost completat de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al 

Comisiei din 4 decembrie 2013
4
 referitor la formularele pentru cererile de intervenție din 

partea titularilor de drepturi. 

Pentru a facilita punerea în aplicare a acestor noi acte legislative, Comisia a elaborat, 

împreună cu experți din statele membre și din OHIM/EUIPO, un curs de e-learning pentru 

autoritățile vamale, care abordează modificările ce rezultă din noua legislație privind DPI care 

vizează vămile. Cursul a fost pus la dispoziție în 2014, pe site-ul web Europa al Comisiei 

(pagina DG TAXUD). 

A fost adoptat un plan UE de formare coordonat. Comisia a coordonat îndeaproape această 

activitate împreună cu Observatorul Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală, care a 

oferit în modulele de formare observații privind fondul legilor de proprietate intelectuală.  

În perioada 2015-2017, a fost organizată o campanie de vizite de sprijin în toate statele 

membre. Vizitele de sprijin au reprezentat instrumentul ideal pentru a avea un dialog detaliat 

cu departamentele vamale care pun în aplicare Regulamentul (UE) nr. 608/2013, pentru 

clarificarea posibilelor îndoieli privind metodele practice de aplicare a legii, facilitarea 

schimbului de experiență dintre diferite state membre și oferirea consilierii necesare. 

Fiecare vizită a fost efectuată de doi reprezentanți ai Comisiei (DG TAXUD) și doi experți 

din statele membre care s-au oferit voluntar să participe la exercițiu. 

Înainte de vizită, a fost distribuit în statele membre un chestionar cu un set de întrebări 

standard, care a fost utilizat ca bază pentru discuții. Chestionarul a abordat toate aspectele 

Regulamentului nr. 608/2013 care au fost discutate în timpul vizitei. După finalizarea tuturor 

vizitelor, va fi elaborat un raport final global și va fi pus la dispoziția statelor membre. 

                                                            
3 Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (JO L 181, 29.6.2013, p. 15). 
4 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 4 decembrie 2013 de stabilire a 
formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale (JO L, 18.12.2016, 
p. 10). 
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Experții în chestiuni vamale privind DPI din statele membre au subliniat utilitatea exercițiului 

ca oportunitate pentru experți din diferite state membre de a discuta practicile de punere în 

aplicare. 

La inițiativa autorităților vamale germane, a fost organizat la München (octombrie 2016) 

Seminarul Vamă 2020 privind asigurarea respectării DPI de către autoritățile 

vamale/armonizarea în procesul acordării și gestionării cererii de intervenție (CDI). DPI 

reprezintă un drept privat pus în aplicare de autoritățile vamale, dar încălcările DPI sunt și o 

amenințare în creștere la adresa economiei, a cetățenilor și a securității. Printre subiectele 

discutate în cele două zile, se numără cea mai bună metodă de abordare a unei astfel de 

situații atipice pentru o autoritate de aplicare a legii și modul în care autoritățile vamale pot 

gestiona/pot fi trase la răspundere în anumite cazuri. Sistemul administrativ de asigurare a 

respectării în domeniul vamal în Uniune, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 608/2013, 

funcționează pe baza cererii pe care titularii de drepturi o depun la autoritățile vamale. Toate 

acțiunile vamale sunt determinate de aceste cereri de intervenție. Prin urmare, este esențial ca 

informațiile pe care le conțin să fie de o calitate suficientă pentru a permite o intervenție 

eficientă a vămilor. În centrul dezbaterii s-a aflat nevoia de a asigura o calitate ridicată pentru 

cererile de intervenție acordate, în special pentru cererile de intervenție la nivelul Uniunii. 

În data de 5 iulie 2016 a fost publicat în Jurnalul Oficial un aviz al Comisiei care a fost pus la 

dispoziție și pe site-ul TAXUD. Acest document înlocuiește „Orientările Comisiei Europene 

privind controlul de către autoritățile vamale din UE al respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală asupra mărfurilor, în special a medicamentelor, aflate în tranzit prin UE” din 

2012. În special, acesta are ca obiectiv oferirea de orientări și explicații autorităților vamale 

privind punerea în aplicare a dispozițiilor privind mărcile pentru mărfurile care nu sunt puse 

în liberă circulație (inclusiv în tranzit), cuprinse în pachetul de reformă privind mărcile 

[Regulamentul (UE) nr. 2015/2424 privind mărcile comunitare și Directiva (UE) 

nr. 2015/2436 referitoare la mărcile naționale]. 

În data de 15 mai 2017, Comisia a adoptat un raport către Parlamentul European și 

Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 608/2013 al Consiliului 

[COM(2017)233 final]. În concluzia sa, raportul indică faptul că Regulamentul nr. 608/2013 

funcționează în mod satisfăcător. Acesta prevede o gamă largă de măsuri de protecție și de 

proceduri care sunt utilizate corect în toate cele 28 de state membre. 

1.2 Exploatarea funcționalității integrale a COPIS 

COPIS (sistemul de combatere a contrafacerii și pirateriei), baza de date a Uniunii 

Europene pentru înregistrarea cererilor de intervenție și diseminarea acestora în rândul 

autorităților vamale, înregistrarea informațiilor privind cazurile de reținere și furnizarea unei 

funcții de căutare a cererilor de intervenție și a cazurilor de reținere, care a intrat în vigoare la 

1 ianuarie 2014. Autoritățile vamale s-au adaptat progresiv la sistem, care va continua să fie 

adaptat pentru a răspunde nevoilor administrațiilor. 
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Înainte de punerea în aplicare a sistemului, a fost organizată o formare COPIS, care a fost 

repetată în toamna anului 2017 pentru experți în chestiuni vamale din statele membre (vizând 

atât înregistrarea cererilor de intervenție, cât și transmiterea informațiilor privind reținerile). 

Observatorul European al Încălcărilor DPI și Comisia au lansat, de asemenea, un proiect de 

integrare între baza de date privind asigurarea respectării DPI (Enforcement Data Base, 

EDB)
5
 și COPIS, care permite titularilor de drepturi să transmită în format electronic 

informațiile conținute în cererile lor de intervenție către administrațiile statelor membre în 

cauză prin intermediul EDB în COPIS (a se consulta punctul 4.1 - Stabilirea unui parteneriat 

cu Observatorul European al Încălcărilor DPI). 

Un link între COPIS și sistemul de informații antifraudă (AFIS) dezvoltat de Oficiul 

European de Luptă Antifraudă (OLAF) ar trebui să fie operațional până la sfârșitul anului 

2017. Acesta va permite o transmisie automată a rezultatelor privind reținerile înscrise în 

COPIS către AFIS (evitându-se astfel dubla introducere a rezultatelor reținerilor privind DPI 

de către autoritățile vamale ale statelor membre). 

1.3 Implicarea titularilor de drepturi și a părților interesate 

Pentru a asigura informarea corespunzătoare a titularilor de drepturi și a părților interesate cu 

privire la noul regulament UE, Comisia a organizat în iunie 2013 o reuniune specială cu părți 

interesate selectate și cu reprezentanți ai administrațiilor vamale din UE pentru a prezenta 

noul regulament și a discuta aspectele practice. De asemenea, au fost furnizate părților 

interesate informațiile relevante prin intermediul Observatorului European al Încălcărilor DPI 

și în timpul reuniunilor ad-hoc cu federațiile naționale ale titularilor de drepturi la care 

Comisia a fost invitată.  

De asemenea, a fost actualizat site-ul Europa al Comisiei (DG TAXUD) și li s-a cerut 

administratorilor de site-uri web ai serviciilor de asistență pentru IMM-uri, ai portalurilor 

transatlantice, ai Oficiului European de Brevete și EUIPO să asigure un acces ușor la aceste 

informații prin intermediul portalurilor lor web.  

Manualul pentru titularii de drepturi a fost actualizat și a fost publicat pe site-ul TAXUD la 

începutul anului 2014. De asemenea, multe autorități vamale din statele membre au pus la 

dispoziție pe site-urile web naționale formularul cererii de intervenție și manualul titularilor 

de drepturi. 

A fost instituită totodată o reuniune comună a autorităților vamale din UE și a părților 

interesate, care are loc o dată pe an. Aceasta s-a dovedit un forum foarte bun de discuție pe 

marginea problemelor de interes comun pentru vămi și părțile interesate. 

                                                            
5 Baza de date privind asigurarea respectării DPI (EDB): o bază de date concepută de Observatorul European al 
Încălcărilor DPI pentru a ajuta autoritățile de aplicare a legii să recunoască produsele contrafăcute prin 
permiterea transmiterii în siguranță a informațiilor privind producția și logistica de către titularii de drepturi 
către autoritățile în cauză. 
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1.4 - Publicarea anuală a statisticilor 

Raportul anual al statisticilor privind asigurarea respectării DPI de către autoritățile vamale 

la frontierele externe ale UE este pregătit de Comisie pe baza datelor transmise de 

administrațiile statelor membre (având în vedere faptul că datele din 2015 sunt extrase direct 

din COPIS). 

Statisticile înaintate de statele membre sunt transmise în fiecare an Observatorului European 

al Încălcărilor DPI pentru includerea acestora în Instrumentul de sprijin cu date operative 

pentru combaterea contrafacerii (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool, ACIST). 

Acest instrument este un registru central care colectează statistici privind reținerile efectuate 

la frontierele Uniunii Europene și pe piața internă. 

Datele au fost trimise, de asemenea, și către EUIPO și Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE) pentru studiul OCDE/EUIPO din 2016 „Comerțul cu mărfuri 

contrafăcute și piratate”
6
.  

2 - Abordarea principalelor tendințe în comerțul cu mărfuri care încalcă DPI 

2.1 Elaborarea unei abordări adaptate referitoare la traficul poștal și prin colete 

Combaterea expedierilor care rezultă din vânzările pe internet ale mărfurilor care încalcă DPI 

reprezintă o provocare majoră pentru vămi și a fost deja identificată ca atare în planul de 

acțiune vamală al UE pentru perioada 2009-2012. După cum s-a prevăzut în planul de acțiune 

pentru perioada 2013-2017, a fost creat un grup de proiect privind asigurarea respectării DPI 

de către vămi pentru transporturile mici, care se concentrează în principal pe sprijinirea 

administrațiilor vamale la controlarea coletelor mici, apoi pe discutarea punerii în aplicare a 

procedurii.  

Articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013 prevede o procedură nouă care se aplică, la 

cererea titularului unei decizii de acordare a unei cereri de intervenție de către autoritățile 

vamale, mărfurilor contrafăcute și piratate care au fost trimise prin poștă și curierat în 

transporturi mici. În conformitate cu această procedură, mărfurile suspectate pot fi distruse 

fără implicarea titularilor de DPI în cazul în care declarantul sau deținătorul mărfurilor a fost 

de acord sau acordul său a fost presupus. Obiectivul procedurii a fost de „a reduce la 

minimum sarcinile și costurile administrative”.  

Grupul de proiect s-a întâlnit de patru ori. Prima reuniune organizată în noiembrie 2013 la 

Bruxelles, înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 608/2013, a pregătit 

intrarea în vigoare a procedurii. După șase luni de la intrarea în vigoare, grupul de proiect s-a 

întâlnit din nou la Viena în 2014, pentru a împărtăși experiențe încă din stadiile inițiale și a 

identifica beneficiile și problemele întâmpinate în aplicarea de zi cu zi a procedurii privind 

coletele mici. Grupul s-a reunit din nou de două ori în 2017, pentru a discuta rezultatele 

                                                            
6 Comerțul cu mărfuri contrafăcute și piratate: Cartografierea impactului economic, OCDE/EUIPO (2016). 
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mappin
g_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf 
 

https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf
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reținerilor efectuate în cadrul procedurii privind transporturile mici în perioada 2014-2015 și 

următoarele aspecte specifice ale procedurii: 

- implicarea titularilor de drepturi, 

- resursele umane dedicate gestionării procedurii, 

- definiția „transportului mic” din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, 

- practicile de notificare, 

- costuri, depozitare și distrugere,  

- înregistrarea datelor privind reținerile în COPIS. 

Rezultatele discuției au arătat că, în timp ce utilizarea procedurii de către titularii de drepturi 

rămâne, în medie, relativ scăzută, trebuie avute în vedere acțiuni de sensibilizare direcționate 

mai degrabă către titularii de drepturi decât către reprezentanții lor (pentru a sublinia valoarea 

adăugată pe care o astfel de procedură o are pentru ei). 

Grupul a ajuns la concluzia că, pentru moment, procedura trebuie să fie utilizată la întregul 

său potențial și într-un mod omogen. 

2.2 Consolidarea gestionării riscurilor vamale 

În contextul consolidării gestionării riscurilor vamale, cererea pentru furnizarea periodică a 

informațiilor corespunzătoare privind riscurile legate de drepturile de proprietate intelectuală 

și controlul vamal prin intermediul sistemului comun de gestionare a riscurilor (CRMS) a avut 

ca rezultat schimbul de informații privind riscurile între statele membre prin intermediul 

formularului de informare asupra riscurilor (RIF) - care se referă la noile tendințe și confiscări 

– în 224 de cazuri în 2014, 228 de cazuri în 2015 și 358 de cazuri în 2016, ceea ce arată o 

creștere clară. 

Un grup de proiect al seminarului Vamă 2020 a întocmit un raport privind analiza RIF, 

emis și transmis prin intermediul CRMS, privind mărfurile contrafăcute pentru anul 2014. 

Acesta reflectă noile tendințe privind mărfurile contrafăcute extrase din informațiile relevante 

conținute în RIF relevante emise în 2014 privind riscurile de contrafacere. Raportul este 

disponibil în secțiunea de știri a CRMS (numai pentru utilizarea de către vămi). 

În perioada 2013-2017, prioritățile identificate și stabilite de statele membre pentru 

desfășurarea acțiunilor în cadrul domeniilor de control prioritar (PCA) s-au focalizat 

asupra țigaretelor/tranzitului, a produselor cu dublă utilizare și a armelor de foc. Niciuna nu a 

avut loc în legătură cu încălcările DPI. 

Din cauza lipsei de resurse, nu au existat demersuri concrete pentru elaborarea unor criterii de 

risc comune (CRC). 

În ceea ce privește operațiunile vamale comune (JCO) în domeniul DPI, în perioada 2014-

2017, au fost organizate cinci operațiuni de către statele membre în cooperare cu Comisia sau 
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de către Comisie. Operațiunea ERMIS din 2014 a fost dedicată coletelor care intră în UE din 

țări din afara UE, prin poștă. Aceasta a fost desfășurată de administrația vamală din Grecia și 

de OLAF și a implicat experți vamali din diferite state membre și țări terțe. Operațiunea 

REPLICA, desfășurată, de asemenea, în 2014, în cadrul Reuniunii Asia-Europa (ASEM), a 

vizat importul pe cale maritimă al mărfurilor contrafăcute. OLAF a coordonat operațiunea 

care a implicat toate statele membre ale UE, Norvegia, Elveția împreună cu alți parteneri 

internaționali ASEM, precum și Interpol, Europol și Organizația Mondială a Vămilor (WCO). 

În 2016, Operațiunea Wafers s-a axat pe semiconductorii contrafăcuți importați în Uniunea 

Europeană din China și Hong-Kong prin poștă/servicii de curierat rapid. Operațiunea a fost 

coordonată de autoritățile vamale neerlandeze și OLAF, cu implicarea a 12 state membre și cu 

sprijinul Europol. Operațiunea RENEGADE a fost organizată în cadrul Reuniunii Asia-

Europa (ASEM), ca parte a eforturilor comune din cadrul luptei împotriva mărfurilor 

contrafăcute. Aceasta a fost coordonată de OLAF și a vizat, în special, comerțul internațional 

cu piese de schimb auto contrafăcute transportate pe cale maritimă în containere. JCO 

POSTBOX din 2017, condusă de autoritățile vamale belgiene, germane și suedeze în cadrul 

acțiunii „Vămile împotriva infracționalității pe internet” (Customs against Internet Crime), în 

cadrul grupului de lucru pentru cooperare vamală, s-a axat pe combaterea fraudei cu produse 

accizabile și a comerțului ilegal cu mărfuri contrafăcute, droguri și arme în expedieri 

transportate prin poștă și servicii de curierat rapid.  

3 - Combaterea comerțului cu mărfuri care încalcă DPI în întregul lanț 

internațional de aprovizionare 

3.1 Consolidarea cooperării cu principalele țări sursă, de tranzit și de destinație 

3.1.1 Republica Populară Chineză 

La data de 16 mai 2014, Comisia și Administrația Generală a Vămilor din China („GACC”) 

au semnat un plan de acțiune reînnoit privind cooperarea vamală UE-China pentru DPI (2014-

2017), ca una dintre prioritățile Cadrului strategic pentru cooperare vamală dintre UE și China 

(2014-2017), pe care l-au semnat în aceeași zi. Acesta a permis reluarea cooperării 

operaționale dintre serviciile Comisiei și reprezentanții a 16 porturi maritime și aeroporturi 

din UE, pe de o parte, și GACC și reprezentanții a 11 birouri vamale locale din China, pe de 

altă parte. 

Sprijinul financiar și logistic este asigurat în principal prin intermediul programului-cheie al 

UE privind proprietatea intelectuală, gestionat de OHIM/EUIPO. 

Pe parcursul perioadei analizate, Grupul de lucru UE-China privind asigurarea respectării DPI 

de către autoritățile vamale s-a reunit de șase ori pentru a discuta toate acțiunile-cheie: 

-  Acțiunea-cheie 1 -  Analiza comună a statisticilor privind confiscările pentru a detecta 

tendințele și riscurile generale  

-  Acțiunea-cheie 2 - Vizarea transporturilor cu risc ridicat în porturile-cheie 
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- Acțiunea-cheie 3 -  Promovarea cooperării dintre autoritățile vamale și alte agenții și 

autorități de aplicare a legii, pentru a opri producția și a lichida rețelele de 

distribuție 

- Acțiunea-cheie 4 - Dezvoltarea în comun a parteneriatelor cu comunitățile de afaceri din UE 

și China 

- Acțiunea-cheie 5 - Schimbul de cunoștințe și de experiență referitor la politicile și 

practicile de asigurare a respectării DPI 

Planul de acțiune pentru perioada 2014-2017 a deschis o nouă eră în cooperarea vamală UE-

China în ceea ce privește asigurarea respectării DPI. Acesta s-a dovedit mai practic și a avut 

de câștigat din experiența acumulată în cadrul mecanismului de cooperare anterior. Au fost 

stabilite mai multe soluții practice, iar anumite mecanisme de lucru au fost simplificate 

considerabil. 

La data de 2 iunie 2017, UE și China au semnat un nou Cadru strategic pentru cooperare 

vamală, care acoperă perioada 2018-2020. Noul plan de acțiune privind cooperarea vamală în 

domeniul DPI pentru perioada 2018-2020, care este în curs de pregătire, face parte din acest 

nou cadru strategic. 

3.1.2 Hong-Kong 

La data de 27 aprilie 2015, Comisia și Departamentul pentru vămi și accize din Hong Kong 

au semnat planul de acțiune privind cooperarea în domeniul asigurării respectării DPI de către 

autoritățile vamale. 

Acesta se concentrează pe schimbul de statistici privind reținerile de mărfuri care încalcă DPI, 

de informații privind riscul general și de informații specifice și prevede analiza comună a 

acestor informații pentru a îmbunătăți gestionarea riscurilor vamale. Pentru a testa 

mecanismele de lucru ale cooperării cuprinse în planul de acțiune, în data de 1 octombrie 

2015, a fost inițiat un proiect-pilot de șase luni. Proiectul-pilot s-a axat pe traficul aerian, cu 

participarea a cinci aeroporturi din UE. 

Concluzia principală a proiectului-pilot a fost că planul de acțiune trebuie continuat, cu 

următoarele recomandări: 

* extinderea planului de acțiune pentru a include toți transportatorii aerieni expres din Hong 

Kong; 

* schimbul spontan de informații privind mărcile care nu pot fi supuse căilor de atac și 

mărfurile care nu pot fi supuse căilor de atac, precum etichetele sau materialele de 

ambalare;  

* includerea în planul de acțiune a mai multor aeroporturi din UE; 

* includerea unui număr mai mare de aeroporturi locale din statul membru de destinație 

participant; 
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* coordonarea la nivel central a schimbului de informații, în special cu mai multe aeroporturi; 

* includerea de informații spontane privind reținerile către și de la statul membru 

neparticipant; 

* efectuarea, pe bază anuală, a unei analize comparative mai aprofundate referitoare la 

statisticile privind reținerile. 

3.1.3 Cooperarea internațională 

În ceea ce privește îmbunătățirea schimbului de informații dintre statele membre ale UE și 

serviciile Comisiei, pe de o parte, și țările terțe, pe de altă parte, de-a lungul anilor s-a 

intensificat semnificativ asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal cu Ucraina, 

Hong-Kong, Vietnam și SUA, pentru anchetele efectuate în sectorul DPI de către OLAF.  

În 2016, a fost numit la Beijing un ofițer de legătură al OLAF, în special pentru 

consolidarea cooperării cu autoritățile din China și Hong Kong în privința anchetei referitoare 

la țigaretele și mărfurile contrafăcute. Ofițerul de legătură al OLAF de la Kiev a facilitat, de 

asemenea, schimbul de informații cu autoritățile ucrainene în legătură cu mai multe anchete 

din domeniul DPI. 

În septembrie 2016, Europol și OLAF au semnat un acord privind asocierea experților din 

OLAF la activitățile Grupului de analiză COPY care vizează toate infracțiunile legate de 

drepturile de proprietate intelectuală, în vederea consolidării cooperării cu Europol și alte 

autorități de aplicare a legii.  

Negocierea purtată de Uniunea Europeană într-o serie de acorduri comerciale bilaterale 

semnate și încheiate recent a integrat cu succes capitole privind protecția și punerea în 

aplicare a PI și un articol privind măsurile la frontieră, care reflectă abordarea UE și va 

consolida asigurarea respectării DPI în țări terțe (de exemplu, Georgia, Moldova, Vietnam).  

De asemenea, una dintre priorități în contextul ASEM a fost combaterea contrafacerii și 

asigurarea respectării DPI de către autoritățile vamale. 

Comisia și administrațiile vamale ale statelor membre au fost prezente la anumite evenimente 

internaționale pentru a disemina informații despre noul regulament al UE și despre planul de 

acțiune vamală și pentru a dobândi cunoștințe cu privire la situația privind asigurarea 

respectării DPI la nivel mondial, precum: 

-  Al șaptelea Congres mondial privind combaterea pirateriei și contrafacerii (Istanbul, 2013); 

-  Conferința privind elaborarea în comun a unor reacții eficace ale UE la contrafacere, 

organizată la Dublin (2013); 

- Reuniunea internațională la nivel înalt privind asigurarea respectării DPI, organizată la 

Londra în 2014, la inițiativa Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne, a Comisiei 

și a Oficiului pentru Proprietate Intelectuală din Regatul Unit (a se consulta punctul 4.1 

Stabilirea unui parteneriat cu Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate 
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Intelectuală); a doua ediție a acestui eveniment a fost organizată în 2017 la Berlin împreună 

cu Ministerul Justiției și al Protecției Consumatorilor din Germania și EUIPO.  

3.2 Consolidarea capacității în țările candidate și învecinate în domeniul asigurării 

respectării DPI 

În cadrul proiectului UE de asistență tehnică sau al programului TAIEX (care a permis 

organizarea de vizite de studiu în țările UE ale experților din țările candidate și învecinate pe 

tema asigurării respectării DPI sau trimiterea experților UE în țările candidate și învecinate 

prin intermediul proiectelor de înfrățire), statele membre au participat la numeroase acțiuni 

care au vizat țările candidate și învecinate.  

Comisia a participat, împreună cu experți din Germania și Croația, la un seminar organizat în 

Serbia (2013) de către Institutul European de Administrație Publică (EIPA), dedicat 

aspectelor vamale privind încălcări ale DPI și controlul la frontieră. 

Misiunea de asistență la frontieră a Uniunii Europene în Moldova și Ucraina (EUBAM) a 

organizat o reuniune în Moldova pentru a prezenta Regulamentul (UE) nr. 608/2013 (aprilie 

2014).  

De asemenea, Comisia a profitat de ocazia oferită de atelierul privind DPI pentru țările Euro-

Med, dedicat luptei împotriva pirateriei și contrafacerii (Bruxelles, 2013) și de seminarul la 

nivel înalt privind cooperarea vamală la frontiera estică a UE (Lituania, 2013) pentru a spori 

gradul de conștientizare al țărilor învecinate cu privire la importanța unei proceduri solide 

pentru asigurarea eficientă a respectării DPI de către autoritățile vamale la frontieră. 

Este posibil ca efectele eforturilor UE de a consolida capacități în țările învecinate în legătură 

cu asigurarea respectării DPI să fi fost afectate de disponibilitatea limitată a experților din 

partea UE. Ar trebui ca, pe viitor, să se acorde mai multă atenție acestui aspect. 

4 - Consolidarea cooperării cu Observatorul European al Încălcărilor DPI și cu 

autoritățile de aplicare a legii 

4.1 Stabilirea unui parteneriat cu Observatorul European al Încălcărilor DPI 

A fost intensificată cooperarea cu privire la activitățile legate de domeniul vamal ale 

Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală. Pe lângă 

faptul că participă la activitățile vamale enumerate în programul de lucru anual al 

Observatorului, Comisia a fost prezentă la cele mai relevante reuniuni ale Observatorului, 

precum sesiunea plenară, reuniuni publice cu părțile interesate și întâlniri ale grupului de 

lucru cu privire la probleme de asigurare a respectării legislației, conștientizare publică și 

statistici.  

Comisia participă, de asemenea, la „Grupul tehnic” nou creat, înființat la inițiativa 

Observatorului, care vizează cartografierea bazelor de date existente ale UE care joacă un rol 

în asigurarea respectării DPI, descrierea conținutului acestora și identificarea modului ideal de 

transmitere pentru schimbul de informații/date între aceste entități. Grupul tehnic va contribui 

astfel la stabilirea unei metode de consolidare a cooperării dintre autorități. 
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De asemenea, Comisia și unele administrații vamale au participat, împreună cu poliția și 

autoritățile judiciare, la evenimente ad-hoc, precum „Conferința de informare și conștientizare 

cu privire la încălcările drepturilor de proprietate intelectuală pe internet” organizată de 

OHIM/Europol (noiembrie 2014). 

Observatorul este invitat în mod regulat să participe la reuniunile Grupului de experți în 

chestiuni vamale privind asigurarea respectării DPI, pentru a asigura coordonarea activităților 

comune din domeniul vamal. 

S-a ajuns la un acord pentru a se asigura accesul autorităților vamale la baza de date a 

Observatorului privind asigurarea respectării DPI (EDB), prin intermediul rețelei CCN/CSI. 

EDB a fost creată pornind de la bazele de date PI existente ale OHIM/EUIPO, precum TM 

view (Trade Mark view), Designview și CESTO (Instrument comun de asistență pentru 

examinatori). Prin consultarea EDB, autoritățile vamale pot găsi informații actualizate privind 

valabilitatea drepturilor sau pot căuta titularul de drepturi, în cazul reținerilor din oficiu. 

Pe toată durata proiectului COPIS, au fost formulate cereri pentru ca acest instrument să 

permită transmiterea electronică a cererilor de intervenție. Deoarece EDB conține informații 

relevante pentru transmiterea cererilor de intervenție, aceasta a fost considerată cea mai 

adecvată sursă pentru transmiterea în format electronic a informațiilor solicitate în cererea de 

intervenție. În urma contactelor dintre Comisie și Observatorul European al Încălcărilor DPI, 

a fost elaborată o propunere de implementare a unei funcționalități „anterioare cererii de 

intervenție” în COPIS, pentru a se facilita atât activitatea solicitanților, cât și activitatea 

autorităților vamale. 

Conexiunea operațională dintre COPIS și EDB este funcțională de la 1 iulie 2015. Prin 

intermediul coordonatorilor naționali ai rețelei comune de comunicații (CCN), au fost puse la 

dispoziție un ghid de utilizare și alte informații suplimentare. 

În 2016, a avut loc prima transmitere electronică a unei cereri de intervenție prin intermediul 

instrumentului, iar în 2017 mai multe companii mari au început să folosească EDB pentru 

depunerea cererilor de intervenție la nivel național și la nivelul Uniunii. 

Pentru solicitant, această conexiune va reduce sarcina depunerii informațiilor de mai multe 

ori, iar pentru autoritățile vamale, sarcina colectării datelor din cererile de intervenție pe 

suport de hârtie. 

4.2 Îmbunătățirea cooperării și înțelegerii reciproce dintre vămi, poliție și autoritățile 

judiciare 

În 2013, Comisia și anumite administrații vamale ale statelor membre au participat la 

diverse evenimente OHIM/Europol împreună cu poliția și autoritățile judiciare, precum 

seminarele de consolidare a cunoștințelor referitoare la pesticidele și medicamentele false 

(care se referă atât la drepturile de proprietate intelectuală, cât și la siguranța produselor) și 

Conferința internațională a Interpol privind asigurarea respectării legislației în cazul 

infracționalității în domeniul proprietății intelectuale.  



 

13 

Observatorul, Oficiul pentru Proprietate Intelectuală din Regatul Unit și Comisia au organizat 

împreună la Londra, în iunie 2014, o reuniune la nivel înalt pe tema asigurării respectării 

DPI. O parte a acestei reuniuni la nivel înalt a vizat „provocările legate de asigurarea 

respectării legislației în domeniul proprietății intelectuale la frontieră”, cu ateliere dedicate 

transporturilor mici, ca urmare a comenzilor pe internet, și valorificării datelor operative. 

Discuția a identificat următoarele elemente: 

- importanța vitală a primirii de informații adecvate și transmiterea acestora către poliție și 

alte autorități de aplicare a legii; 

- nevoia în creștere de a coopera și de a acționa la nivel internațional, pentru a combate 

lanțurile internaționale de aprovizionare cu mărfuri contrafăcute. 

În urma reuniunii la nivel înalt, în februarie 2016, Comisia a organizat, în colaborare cu 

OHIM/EUIPO. o Conferință la nivel înalt privind cooperarea dintre autoritățile vamale 

și alte autorități în lupta împotriva încălcărilor DPI. 

Evenimentul a oferit o platformă pentru discuții, dezbateri și crearea de rețele între vămi, 

poliție și autoritățile judiciare pentru a consolida cooperarea și înțelegerea reciprocă a 

rolurilor și responsabilităților fiecărei autorități de aplicare a legii în lupta împotriva 

încălcărilor DPI. La conferință au participat și reprezentanți din sectorul privat.  

În prima zi, discuția s-a axat pe importanța și beneficiile schimbului de informații și date 

operative între autoritățile de aplicare a legii, pe obstacolele și provocările cu care se 

confruntă fiecare autoritate la nivel practic, pe necesitatea schimburilor de informații în timp 

util de la sectorul privat la autoritățile de aplicare a legii, ceea ce ar ajuta, de asemenea, 

autoritățile de aplicare a legii în realizarea unei analize mai eficiente a riscurilor. 

În a doua zi a evenimentului, la care au participat și autoritățile chineze, în centrul dezbaterii a 

fost beneficiul încurajării colaborării internaționale dintre UE și toate autoritățile chineze 

implicate în asigurarea respectării DPI, precum vămile, poliția și parchetul. 

Au fost organizate acțiuni subsecvente în colaborare cu Observatorul European al Încălcărilor 

DPI. Printre acestea se numără o cartografiere a bazelor de date existente privind cazurile de 

încălcări și un eveniment de sporire a gradului de conștientizare organizat în octombrie 2017, 

care a reunit, la nivel operațional, vămile, poliția și autoritățile de supraveghere a pieței, 

pentru a discuta care sunt informațiile-cheie care trebuie schimbate între autoritățile de 

aplicare a legii, în vederea combaterii contrafacerii la nivelul întregii UE.  

CONCLUZIE 

În general, administrațiile vamale ale statelor membre și Comisia au depus eforturi 

semnificative și lucrează într-un mod proactiv pentru a aborda provocările legate de 

asigurarea respectării DPI de către autoritățile vamale și a reduce intrările de mărfuri care 

încalcă DPI în UE. 
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S-au folosit toate mijloacele pentru a face cunoscut Regulamentul (UE) nr. 608/2013 și pentru 

ca acesta să fie utilizat la potențial maxim de către toate părțile interesate publice și private 

vizate. Vizitele de sprijin s-au dovedit deosebit de utile atât pentru experții din diferite state 

membre, pentru a discuta practicile de punere în aplicare, cât și pentru Comisie, pentru a-și 

forma o imagine de ansamblu privind punerea în aplicare. 

Numărul de cereri de intervenție acordate de administrațiile vamale a crescut constant (de la 

26 865 în 2013 la 35 815 în 2016).  

Acțiunile vamale au avut rezultatele menționate în continuare în ceea ce privește reținerile. 

REȚINERI 2013 2014 2015 2016 

Cazuri 86 854  95 194 81 098 63 184 

Proceduri Nu există 

informații 

disponibile 

Nu există 

informații 

disponibile 

105 488 77 705 

Articole 39 917 445 35 940 294 35 568 982 41 387 132 

Valoarea de 

vânzare cu 

amănuntul pe 

piața națională 

768 

milioane EUR 

617 

milioane EUR 

642 

milioane EUR 

672 

milioane EUR 

 

Fiecare reținere este considerată un caz care poate implica un articol sau mai multe articole. 

Fiecare caz poate implica articole din diferite categorii de produse aparținând unor titulari de 

drepturi diferiți. În COPIS, statele membre înregistrează informații pentru fiecare caz, în 

funcție de categoria de mărfuri și de titularul de drepturi. Se va iniția o procedură de reținere 

pentru fiecare categorie de mărfuri și pentru fiecare titular de drepturi, ceea ce explică de ce 

numărul procedurilor este mai mare decât numărul cazurilor. 

Cooperarea a fost consolidată în trei direcții: 

- cu părțile interesate; 

- cu Observatorul UE; 

- cu țările terțe. 

Au fost abordate, de asemenea, provocările aferente cooperării dintre autoritățile de aplicare a 

legii implicate în lupta împotriva încălcărilor DPI, iar dialogul stabilit a arătat cât de 

importantă ar fi continuarea eforturilor în acest sens.  

Traficul cu mărfuri care încalcă DPI rămâne totuși un fenomen larg răspândit și în continuă 

creștere. Comerțul internațional cu produse contrafăcute reprezintă până la 2,5 % din comerțul 

mondial sau 338 de miliarde EUR, conform celor mai recente date disponibile, din 2013
7
. 

                                                            
7 Comerțul cu mărfuri contrafăcute și piratate: Cartografierea impactului economic, OCDE/EUIPO (2016). 
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study
/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf. 
 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf
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Impactul contrafacerii este deosebit de ridicat în Uniunea Europeană, unde produsele 

contrafăcute și piratate reprezintă până la 5 % din importuri sau 85 de miliarde EUR. 

Sunt necesare în continuare acțiuni pentru: 

- a se asigura aplicarea omogenă a DPI la frontieră în întreaga Uniune; 

- a se crea instrumente de gestionare a riscurilor aferente DPI; 

- a se consolida cooperarea autorităților vamale cu poliția (inclusiv Europol) și cu alte 

autorități de aplicare a legii. 

Comisia și statele membre ar trebui să întreprindă acțiuni suplimentare care să vizeze aceste 

priorități. 

RECOMANDĂRI 

Încălcările DPI rămân o amenințare în creștere și o problemă greu de soluționat. Întrucât 

coordonarea activităților vamale a demonstrat valoare adăugată pentru consolidarea 

rezultatelor, planul de acțiune vamală pentru combaterea încălcărilor DPI ar trebui cu 

siguranță realizat din nou în anii următori. 

La 29 noiembrie 2017, Comisia a adoptat un pachet cuprinzător de acțiuni pentru 

îmbunătățirea aplicării și asigurarea respectării DPI în statele membre ale UE, la frontierele 

UE și pe plan internațional. Comunicarea COM (2017)707 din 29 noiembrie 2017, intitulată 

„Un sistem echilibrat de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală care să 

abordeze provocările societale actuale”, care face parte din pachet, menționează oferirea de 

către Comisie a unei asistențe mai bine direcționate către autoritățile vamale naționale, pe 

baza rezultatului planului actual de acțiune vamală al UE și conlucrarea Comisiei și a 

Consiliului în vederea unui nou plan de acțiune în 2018. 

Se recomandă abordarea următoarelor elemente în viitorul plan de acțiune: 

Referitor la legislație: 

● Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 4 

decembrie 2013 de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală de către autoritățile vamale (JO L, 18.12.2016, p. 10) pentru 

adaptarea acestuia la pachetul privind mărcile și la actualizările din COPIS 

Referitor la performanța operațională: 

● Dezvoltarea gestionării riscurilor aferente încălcării DPI 

● Promovarea utilizării în comun a rezultatelor analizei de risc, a datelor operative despre 

riscuri și a operațiunilor vamale de către statele membre 
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● Asigurarea unei protecții adecvate a seturilor de date și a bazelor de date, a drepturilor 

terților, a vieții private și a confidențialității, precum și a unor măsuri de siguranță care 

urmează să fie adoptate la crearea, obținerea și diseminarea de date 

● Identificarea posibilelor lacune în punerea în aplicare a reglementărilor privind asigurarea 

respectării în domeniul vamal 

Referitor la cooperarea între întreprinderi: 

● Sporirea gradului de conștientizare al titularilor de drepturi cu privire la procedura pentru 

transporturile mici 

● Continuarea reuniunilor anuale ale grupului comun al vămilor/părților interesate 

Referitor la cooperarea internațională: 

● Continuarea cooperării cu parteneri-cheie precum China și Hong-Kong 

Consolidarea coordonării cu agențiile UE: 

● EUIPO - Observatorul UE 

 - Consolidarea analizei tendințelor  

 - Alinierea evoluțiilor informatice, precum depunerea electronică a cererii de intervenție 

● Europol 

 - Consolidarea cooperării vămilor cu poliția. 
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