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Procese legislative
Noi sarcini oferite Oficiului pentru armonizare în cadrul
pieței interne (mărci, desene și modele industriale)

În 19 aprilie 2012, Parlamentul European
a adoptat proiectul de Regulament care atribuie
Oficiului penru Armonizare în cadrul Pieţei
Interne (mărci, desene şi modele industriale)
câteva sarcini de asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală, inclusiv reunirea
reprezentanților sectorului public și privat în
cadrul Observatorului European al Încălcărilor
Drepturilor de Proprietate Intelectuală.
Acest regulament a fost iniţiat datorită
rolului important pe care îl joacă cunoaşterea şi
inovarea în strategia de guvernare a Comisiei
Europene. Aceasta presupune nevoia de a stimula
şi promova activitatea de cercetare în vederea
dezvoltării calităţii muncii şi a nivelului de trai,
dar mai ales asigurarea sprijinirii şi protejării
drepturilor de autor pentru a încuraja implicarea
în activităti de dezvoltare. Pentru aceasta era
nevoie de mecanisme juridice şi modalităţi
efective de combatere a pirateriei, a
comercializării de mărfuri contrafăcute care aduc
atingere pieţei comerciale, a calităţii şi siguranţei
consumatorilor europeni.
În acest sens s-a înfiinţat un Observator
european al contrafacerii şi al pirateriei, un
centru de înalte competențe, fără personalitate
juridică, administrat de serviciile Comisiei.
Observatorul are un dublu rol:
(i) să devină o resursă principală pentru
colectarea, monitorizarea și raportarea
informațiilor și datelor referitoare la orice

încălcare a Dreptului de Proprietate
Intelectuală și
(ii) să fie utilizat ca platformă de cooperare între
reprezentanții autorităților naționale și părțile
interesate, pentru schimbul de idei și
expertiză cu privire la bunele practici, pentru
elaborarea unor strategii comune de aplicare a
legislației
și
pentru formularea
de
recomandări în atenția factorilor de decizie.
Numit anterior, “Observatorul european
al contrafacerii și al pirateriei”, acesta a fost
înființat în aprilie 2009. Actualul statut al
Observatorului, mai precis cadrul
său
instituțional stabilit prin consultări și reuniuni, a
fost adecvat pentru faza de lansare a proiectului,
însă în prezent nu există posibilitatea extinderii
responsabilității Observatorului și a dezvoltării
activităților sale operaționale, deoarece ambele
necesită o infrastructură sustenabilă în termeni de
resurse umane, finanțare, echipamente IT și
expertiză de specialitate. Se propune ca Oficiului
pentru armonizare în cadrul pieței interne să i se
încredințeze sarcinile și activitățile legate de
administrarea Observatorului european al
contrafacerii şi al pirateriei, inclusiv cele care
țin de drepturile de autor, de drepturile asociate
drepturilor de autor și de brevete.
Sarcinile oferite Oficiului ar trebui să
includă:
 furnizarea unor date și evaluări independente
cu privire la anvergura contrafacerii și
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Activitățile necesare pentru îndeplinirea
acestor sarcini ar trebui să includă următoarele:
 organizarea de reuniuni ale reprezentanților
convocați în cadrul Observatorului și ale
grupurilor de lucru ale acestuia;
 organizarea de reuniuni ale altor experți;
 catalogarea și organizarea de seminare și
sesiuni de pregătire cu privire la încălcările
din domeniul DPI și la metodele de
combatere a acestora;
 elaborarea de studii cu privire la anvergura și
impactul contrafacerii și pirateriei și
întocmirea de rapoarte anuale cu privire la
evoluții și tendințe și de rapoarte sectoriale
de analiză a situației din diferite sectoare
industriale și pe diverse categoriide produse;
 cercetare în vederea dezvoltării de
instrumente tehnice de prevenire a
contrafacerii și pirateriei;
 dezvoltarea unor baze de date pentru stocarea
și analiza datelor referitoare la anvergura și
impactul încălcărilor DPI, jurisprudența
națională în domeniul acestor încălcări și
măsurile existente în materie de formare
profesională, precum și a unor sisteme care
să permită extinderea accesului la informații
pentru autoritățile publice și părțile interesate
private și schimbul rapid de informații între
acestea.
În Parlamentul European, proiectul de
Regulament a fost prezentat în 24 mai 2011.

Comisia competentă de fond a fost desemnată
Comisia pentru Afaceri Juridice, iar comisii
pentru aviz : Comisia pentru Piaţă internă şi
Protecţia Consumatorului, Comisia pentru
Industrie, Cercetare şi Energie şi Comisia pentru
Cultură şi Educaţie.
Opinia raportorului Antonio Masip
Hidalgo (S&D) se regăseşte în amendamentele
pe care acesta le-a depus pentru modificarea sau
completarea actului propus, susţinute de colegii
de comisie. Raportorul a ţinut să sublinieze
necesitatea monitorizării dezvoltării unor noi
modele comerciale competitive, care extind
oferta licită de conținuturi culturale și creative,
încurajarea schimbului de informații și mărirea
gradului de sensibilizare a consumatorilor în
această privință dar mai ales că reprezentanţii
care se întâlnesc în cadrul Observatorului trebuie
să provină dintr-o gamă largă, reprezentativă şi
echilibrată de organisme naţionale.
Comisia pentru Piaţă Internă şi Protecţia
Consumatorului, prin intermediul raportorului
Adam Jerzy Bielan (Grupul Conservatorilor şi
Reformiştilor Europeni), a remarcat eficientizarea
expertizelor, resurselor şi a finanţărilor necesare
dar şi importanța capacității de a garanata că
informațiile colectate, analizate și diseminate de
către Observator respectă mai multe criterii
legate de integritatea și de calitatea datelor. În
plus, în opinia raportorului, este esențial să se
garanteze că activitățile desfășurate, în special
reuniunile Observatorului, se ghidează după
principii stricte de transparență. Comisia de aviz,
a adoptat, în 22 noiembrie 2011, Raportul de
aviz, cu 32 de voturi pentru, nici unul împotrivă
şi o abţinere.
În ce priveşte Comisia pentru Cultură şi
Educaţie, prin raportoarea Sabine Verheyen
(PPE-CD), consideră că propunerea nu se ocupă
suficient de dimensiunea culturală a DPI și,
implicit, de activitățile asociate și sarcinile
Observatorului, care promovează diversitatea
culturală și conservarea durabilă a patrimoniului
cultural din Europa. Astfel, este esențial ca, în
afara părților interesate din administrația publică
și sectorul economic, să fie implicați un număr
adecvat de reprezentanți ai sectoarelor culturale
și de creație, altfel spus, cei implicați în creația
culturală, care să participe la reuniunile
Observatorului. Raportoarea consideră că ar fi
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pirateriei și la domeniile afectate de aceste
fenomene în cadrul pieței interne;
schimbul și promovarea de bune practici în
relația cu autoritățile publice;
diseminarea strategiilor de succes din sectorul
privat; sensibilizarea publicului;
evaluarea necesităților în materie de
programe europene de formare și conceperea
de astfel de programe destinate autorităților
implicate în protecția drepturilor de
proprietate intelectuală, în cooperare cu alte
instituții și agenții europene și internaționale;
desfășurarea unor activități de cercetare în
vederea dezvoltării de instrumente tehnice de
prevenire a contrafacerii și pirateriei; precum
și
promovarea cooperării internaționale și
furnizarea de asistență tehnică autorităților
din țările terțe.
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benefic pentru cetățenii europeni, mediul de
afaceri și administrația publică dacă Observatorul
ar elabora o platformă publică accesibilă online,
care să ofere informații și exemple de cele mai
bune practici, metode de conștientizare care pot fi
descărcate gratuit și inițiative privind construirea
de capacități referitoare la numeroasele mijloace
legislative și nelegislative de combatere a
încălcărilor
de
drepturi
de
proprietate
intelectuală. Raportul de aviz a fost adoptat pe
23.11. 2011 cu 22 de voturi pentru, 5 împotrivă şi
2 abţineri.

Raportul final al comsiei de fond a fost
adoptat în 20.12.2011 cu 19 voturi pentru şi 2
abţineri, fără a avea avizul emis din partea
Comisiei pentru Industrie, Cercetare şi Energie,
fiind depus la data de 09.01.2012.
După această primă etapă a urmat
exprimarea poziţiei Comisiei Europene cu
referire la textul PE, iar în 22 martie a fost emisă
Poziţia Comună a Consiliului.
Adoptarea acestui Regulament de către
PE şi Consiliu
.

Jean Monnet Ad Personam Chair
European Politics and Negotiation
in the European Union
Project coordinated by Professor Vasile PUŞCAŞ
Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
vasilepuscas2007@yahoo.com,

Euro-Negotiations – Newsletter – Issue 1, December 2011

Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on entrusting the Office for
Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with certain tasks related to the protection of
intellectual property rights, including the assembling of public and private sector representatives as a European
Observatory on Counterfeiting and Piracy, (COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD)), A7-0003/2012,
Rapporteur: Antonio Masip Hidalgo, 9.1.2012

3

