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Această evaluare a amenințării este realizată în parteneriat între Europol și Oficiul Uniunii Europene 
pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și are drept scop informarea factorilor de decizie, a autorităților de 
aplicare a legii și a publicului larg cu privire la cele mai recente tendințe și la impactul actual al infracțiunilor 
de proprietate intelectuală în cadrul UE. Raportul se axează pe contrafacerea și pirateria care afectează 
Uniunea Europeană și oferă o evaluare a amenințării reprezentate de acestea în mai multe sectoare de 
produse, precum și a factorilor intersectoriali care influențează sau afectează domeniul penal. La baza sa 
stau două rapoarte comune de situație elaborate anterior, publicate în 2015 și 2017. 
 
Mărfurile contrafăcute și piratate ar putea reprezenta până la 6,8% din importurile UE, valoarea lor 
ridicându-se la 121 de miliarde EUR. Această sumă a crescut semnificativ în ultimii ani. Numărul anual al 
reținerilor de mărfuri contrafăcute efectuate de autoritățile vamale din UE s-a redus treptat începând cu 
2013, chiar dacă numărul articolelor confiscate și valoarea lor estimată au scăzut într-un ritm mai lent, 
înregistrând o recuperare temporară în 2015 și 2016. În spatele acestei tendințe ușor descrescătoare se 
ascunde o creștere susținută a eficacității operațiunilor, după cum arată numărul și valoarea articolelor 
confiscate în fiecare caz sau prin fiecare procedură în parte. Majoritatea produselor contrafăcute provin în 
continuare din China, cu toate că și alte țări au o contribuție importanță în cazul anumitor categorii 
specifice de produse. 
 
Falsificatorii folosesc adesea rute comerciale complexe pentru a-și transporta mărfurile din țara de 
producție către piețele de destinație. Deși produsele contrafăcute sunt încă livrate în vrac către UE 
îndeosebi prin transportul de mărfuri, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere puternică a transportului 
expres. Această creștere accentuată a comerțului prin pachete mici este legată de creșterea piețelor 
online pe care se vând mărfuri contrafăcute. Noile rute terestre deschise în ultimii ani, în special numărul 
tot mai mare de legături feroviare dintre China și UE, pot oferi falsificatorilor posibilitatea de a-și diversifica 
rutele și metodele de transport. 
 
Apariția de tehnologii mai bune a avut un impact profund asupra naturii și extinderii fenomenului 
contrafacerii. Falsificatorii exploatează platformele existente și nou apărute, care au înlesnit promovarea, 
vânzarea și distribuirea de mărfuri contrafăcute și piratate către un număr tot mai mare de consumatori. 
Această creștere a vânzărilor de produse contrafăcute prin intermediul piețelor online nu este nouă, ci 
reprezintă menținerea unei tendințe existente. În ultimii ani, mijloacele de comunicare socială au devenit 
din ce în ce mai utilizate, constituind o platformă importantă prin care falsificatorii pot ajunge la un număr 
mare de consumatori, cu un risc în general mic de detectare de către autoritățile de aplicare a legii. 
Comerțul cu mărfuri contrafăcute și piratate pe piața darknet rămâne un fenomen relativ redus. 
 
Infracțiunile de proprietate intelectuală au consecințe economice considerabile, privând întreprinderile 
legitime de profit și administrațiile statului de venituri fiscale. Pe lângă prejudiciile economice, mărfurile 
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contrafăcute pot avea un impact grav asupra sănătății și siguranței consumatorilor, precum și consecințe 
negative asupra mediului. În ultimii ani, contrafacerea a afectat o varietate tot mai mare de produse. Pe 
lângă clasicele articole de lux, falsificatorii au în vedere o gamă largă de produse de uz curent. Printre 
acestea se numără cosmetice, componente electronice, alimente și băuturi, pesticide, produse 
farmaceutice, produse din tutun, jucării și piese auto. 
 
Electronicele sunt o categorie de produse contrafăcute din ce în ce mai des. Dintre acestea, reprezintă 
exemple frecvente telefoanele mobile și piesele de schimb, în special încărcătoarele și echipamentele 
informatice. Acestea sunt adesea vândute online și expediate direct din mai multe țări asiatice către 
consumatori din UE. De asemenea, în ultimii ani a fost depistat un număr mare de semiconductori 
contrafăcuți. Deoarece aceste produse se folosesc frecvent în sectorul transporturilor, dar și în spitale ca 
parte a instrumentarului chirurgical, ele prezintă pericole serioase pentru sănătate și siguranță. 
 
Alimentele și băuturile sunt în continuare articole foarte populare pentru falsificatori, Uniunea Europeană 
dovedindu-se constant a fi o piață de destinație importantă pentru alimentele și băuturile contrafăcute. 
Printre produsele alimentare contrafăcute detectate se numără laptele praf pentru copii, concentratele de 
supă, brânzeturile, cafeaua, uleiul de măsline și pastele făinoase. Mai multe astfel de produse au fost 
găsite în băcănii și supermarketuri, ceea ce dovedește că s-au infiltrat inclusiv în lanțul legal de 
aprovizionare. Deoarece produsele contrafăcute sunt aproape întotdeauna de calitate inferioară și sunt 
fabricate în medii neigienice, ele pot prezenta un risc serios pentru sănătatea și starea de bine a 
consumatorilor. În unele cazuri, s-a constatat că alimentele contrafăcute conțineau chiar și ingrediente 
periculoase. Pe lângă alimentele și băuturi contrafăcute, autoritățile de aplicare a legii depistează periodic 
și alte tipuri de produse contrafăcute, ceea ce evidențiază faptul că grupurile infracționale organizate sunt 
frecvent implicate în tranzacționarea unei varietăți din ce în ce mai mari de produse contrafăcute. În 
ansamblu, se pare că există o tendință generală de profesionalizare a grupurilor infracționale organizate 
implicate în contrafacerea produselor alimentare. 
 
Pe lângă alimente, băuturile alcoolice contrafăcute prezintă un risc considerabil pentru consumatorii din 
UE. Băuturile spirtoase și vinul sunt produse predilecte pentru grupurile infracționale organizate implicate 
în contrafacere. Acestea pun adesea vin ieftin în sticle care conțin etichete false de vinuri scumpe, uneori 
chiar adăugând alcool pur la băuturile spirtoase contrafăcute. Metodele de producție au devenit din ce în 
ce mai sofisticate în ultimii ani, unele grupuri infracționale organizate operând linii de producție proprii, 
inclusiv de ambalare și etichetare a produsului. O altă metodă constă în utilizarea liniilor de producție 
legitime, o zi pe săptămână sau pe lună, pentru producerea de falsuri. 
 
Produsele de lux, îmbrăcămintea și accesoriile sunt, în mod tradițional, printre cele mai populare 
categorii de produse care fac obiectul contrafacerii (și se află în continuare printre produsele cel mai 
frecvent detectate). Acesta este, în primul rând, rezultatul unui număr mare de comenzi online cu valoare 
redusă, care sunt ulterior expediate prin poștă sau curier. În același timp, se pare că există o creștere a 
producției de haine contrafăcute pe teritoriul UE, grupurile infracționale organizate atașând etichete false 
pe articole de îmbrăcăminte importate care nu sunt de marcă. În acest mod, se reduce riscul de detectare 
pe durata transportului articolelor respective. 
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Întrucât pesticidele sunt, în prezent, unul dintre cele mai reglementate produse la nivel mondial, nu este 
surprinzător faptul că în UE se comercializează o gamă largă de produse contrafăcute din această 
categorie. Creșterea puternică a confiscărilor din ultimii ani indică gravitatea problemei, precum și 
conștientizarea ei de către industrie și autoritățile competente. De regulă, aceste mărfuri nu au fost testate 
și avizate de autorități și pot conține ingrediente mai puțin active sau mai toxice. Ele pot distruge culturile și 
câmpurile și pot afecta grav sănătatea fermierilor și a consumatorilor. Grupurile infracționale organizate 
implicate în contrafacerea pesticidelor își vând produsele punând pe produs etichete false  sau 
inscripționate în limbi din afara UE, abuzând frecvent de sistemul de comerț paralel. Într-un număr tot mai 
mare de cazuri, aceste grupuri importă numai ingredientele care intră în componența produselor, apoi 
produc pesticidele contrafăcute în UE. 
 
Produsele farmaceutice contrafăcute reprezintă o amenințare crescândă pentru UE, afectând un număr 
mare de state membre. Falsificatorii vizează o gamă largă și din ce în ce mai variată de medicamente. 
Medicamentele pentru disfuncție erectilă sunt un exemplu clasic de medicament contrafăcut foarte 
frecvent, dar sunt detectate într-o măsură din ce în ce mai mare și false medicamente de îmbunătățire a 
performanțelor, cum ar fi steroizii anabolizanți și substanțele dopante. Evident, aceste produse 
farmaceutice pot avea efecte grave asupra sănătății consumatorilor. Detectarea frecventă de 
medicamente contrafăcute pentru tratamentul bolilor grave și numărul din ce în ce mai mare de incidente 
care afectează lanțul legal de aprovizionare sunt tendințe deosebit de îngrijorătoare. 
 
Grupurile infracționale organizate ar putea să producă produse farmaceutice contrafăcute în laboratoare 
clandestine, să importe medicamente contrafăcute sau să vândă medicamente deturnate în mod ilegal, 
prin falsificarea mărcii și a ambalajului. În ceea ce privește producția, medicamentele și ambalajele pot fi 
produse în același loc, în locuri separate sau chiar de către grupuri infracționale organizate separate. 
Unele dintre grupurile infracționale organizate implicate în fabricarea de produse farmaceutice 
contrafăcute produc și diferite tipuri de droguri sintetice. Falsificatorii sunt din ce în ce mai sofisticați, 
angajează lucrători cu înaltă calificare și își înființează linii de producție proprii. Un număr din ce în ce mai 
mare de produse farmaceutice contrafăcute sunt detectate în pachete mici, tendință favorizată de 
expansiunea continuă a farmaciilor online neautorizate și nereglementate. 
 
Dezvoltarea internetului a oferit falsificatorilor ocazii de neratat de a se implica în piraterie, prin vânzarea 
și distribuția ilegală de cărți, jocuri, filme și muzică. Acest conținut digital ilegal este distribuit prin portalurile 
BitTorrent și rețelele peer-to-peer și, într-o măsură din ce în ce mai mare, prin platformele cyberlocker. 
Proprietarii acestor platforme obțin profit din publicitatea digitală, care cuprinde adesea reclame obișnuite 
ale unor mărci importante. În multe cazuri, aceste site-uri sunt utilizate și pentru a transforma consumatorii 
în ținte ale atacurilor de tip phishing sau ale diseminării de programe malware. În ultimii ani au fost 
depistate, de asemenea, tot mai multe cazuri de utilizare ilegală a tehnologiei de televiziune prin protocol 
internet (IPTV). În multe dintre aceste cazuri, serverele sunt situate în alte țări decât cele în care se vând 
abonamentele, ceea ce complică puternic depistarea de către autoritățile de aplicare a legii a infractorilor 
din spatele acestora. 
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Numărul produselor din tutun contrafăcute detectate, în special al țigaretelor, a scăzut timp de 4 ani la 
rând. Cu toate acestea, în 2017 țigaretele erau încă pe locul al treilea pe lista mărfurilor contrafăcute 
detectate cel mai frecvent. Deși numărul cazurilor de detectare a țigaretelor contrafăcute importate a 
scăzut, producția de țigarete contrafăcute a consemnat o creștere considerabilă în UE în ultimii ani. Aceste 
fabrici ilicite sunt din ce în ce mai sofisticate și mai moderne, fiind capabile să producă până la 2 milioane 
de țigarete pe zi. Se pare că activitatea intensă de asigurare a aplicării legii în țările din Europa de Est a 
determinat diversificarea amplasamentelor de producție ilicită a produselor din tutun pe teritoriul UE. Deși 
majoritatea țigaretelor contrafăcute se vând în continuare pe stradă, s-a înregistrat o creștere a comerțului 
online și a livrărilor în pachete mici. 
 
Nu în ultimul rând, numărul de piese auto contrafăcute detectate a crescut semnificativ în ultimii ani. 
Falsificatorii produc o gamă largă de piese auto diferite, printre care plăcuțe de frână, airbaguri și filtre. 
Creșterea numărului de piese auto contrafăcute este determinată de intensificarea comerțului online cu 
astfel de produse. Majoritatea acestor produse nu respectă standardele de siguranță recunoscute, ceea ce 
poate duce la defecțiuni potențial fatale ale vehiculelor. Pe lângă piese auto, s-a detectat și contrafacerea 
unor modele de vârf din gama de biciclete și componente pentru biciclete, de exemplu căști de protecție. 
 
Piața produselor contrafăcute rămâne extrem de profitabilă, dând infractorilor posibilitatea să obțină 
profituri imense cu riscuri puține. Cea mai mare parte a activității infracționale de contrafacere este 
desfășurată, fără îndoială, de grupuri infracționale organizate care, în ansamblu, par a deveni din ce în ce 
mai profesioniste. Pe piața UE este disponibilă o gamă din ce în ce mai largă de mărfuri contrafăcute și 
piratate diferite, de la articole de lux până la articole simple de uz curent. Pe lângă prejudiciile economice, 
multe dintre aceste articole pot reprezenta o amenințare gravă pentru mediu și pentru sănătatea și 
siguranța consumatorilor, ceea ce demonstrează clar că sunt necesare eforturi susținute pentru a combate 
această activitate infracțională. 
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