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REZUMAT 

Context 

În 2020, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), prin intermediul 

Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală, a comandat un 

studiu de cercetare privind încălcările drepturilor de proprietate intelectuală (PI) prin 

intermediul conturilor vânzătorilor de pe platformele comerciale ale terților. Prezentul studiu 

de cercetare a avut ca scop îmbunătățirea nivelului de înțelegere cu privire la modul în care 

autorii încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală utilizează platformele comerciale 

online pentru a comercializa produse și servicii care încalcă drepturile de proprietate 

intelectuală și la modul în care funcționează modelele de afaceri adoptate de aceștia, precum 

și furnizarea de informații noi în vederea unei abordări mai eficiente a provocării reprezentate 

de acest fenomen. 

Prezentul studiu de cercetare a fost comandat Centrului pentru Politica și Managementul 

Proprietății Intelectuale (CIPPM) al Universității Bournemouth, care a format o echipă de 

cercetători în domeniul dreptului și al informaticii (1). Echipa de cercetare a fost asistată de un 

grup de experți, care a inclus reprezentanți ai titularilor de drepturi, ai platformelor comerciale 

online, ai companiilor de transport maritim și de plată, ai autorităților de asigurare a respectării 

legii, ai sistemului judiciar, ai serviciilor private de investigație și ai serviciilor de securitate 

digitală. 

Prezentul raport a fost realizat sub forma unui studiu privind aspectele juridice, tehnice și 

logistice ale furnizării pe platformele comerciale online de produse și de servicii care încalcă 

drepturile de proprietate intelectuală. Studiul trece în revistă literatura de specialitate și 

inițiativele de politică existente, cadrul legislativ și jurisprudența și oferă o analiză calitativă a 

modelelor de afaceri existente și a opțiunilor de asigurare a aplicării legii disponibile pentru a 

răspunde în consecință. 

(1) Echipa de cercetare a Universității Bournemouth a fost condusă de profesorii Maurizio Borghi și Vasilis Katos,
iar printre membrii săi s-au numărat dr. Dimitrios Koukiadis, dr. Cagatay Yucel, Panagiotis Bellonias, Ioannis
Chalkias și Dukki Hong.
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Metodologie 

Analiza modelelor de afaceri a fost elaborată printr-o serie de interviuri structurate cu experți 

din domeniu și printr-o investigație independentă care a implicat tehnici de securitate 

cibernetică. Au avut loc o serie de interviuri structurate cu experți reprezentând proprietarii de 

mărci, deținătorii de drepturi, piețele online, autoritățile vamale, serviciile de curierat, 

prestatorii de servicii de plată, sistemul judiciar și autoritățile de asigurare a respectării legii. 

Au fost efectuate cercetări independente utilizând abordări și practici în materie de investigații 

privind securitatea cibernetică în domeniul criminalisticii digitale și al răspunsului la incidentele 

digitale. O astfel de abordare a permis identificarea așa-numitelor tactici, tehnici și proceduri 

(TTP) utilizate de contravenienți. TTP-urile au fost elaborate în descrieri ale unor scenarii de 

afaceri și au stat la baza analizei modelelor de afaceri (2). 

Contextul studiului: Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală într-un mediu 
internet în schimbare 

În 2019, valoarea mărfurilor contrafăcute și piratate importate în UE a fost estimată la 119 
miliarde EUR, reprezentând 5,8 % din totalul importurilor în UE (3) Tranzacțiile prin 

internet reprezintă o parte importantă din această valoare. Gradul foarte mare de pătrundere 

pe piață a platformelor comerciale online le transformă într-un canal de vânzare foarte căutat 

pentru vânzarea unor astfel de mărfuri. Astfel cum au subliniat EUIPO și Europol în 2019, 

utilizarea abuzivă a acestor platforme a devenit „o sursă importantă de venit pentru grupurile 

infracționale implicate în vânzarea de mărfuri contrafăcute și piratate” (4). 

Deși vânzarea de produse care încalcă drepturile de proprietate intelectuală pe piețele online 

nu este nouă, unele tendințe emergente împiedică eforturile de asigurare a respectării DPI. 

• Conturi multiple ale vânzătorilor. Grupurile infracționale organizate (OCG) abuzează

în mod sistematic de platformele comerciale prin deschiderea mai multor conturi sub

denumiri diferite pe aceleași platforme și prin diferite mijloace de informare în masă.

(2) O selecție de 13 studii de caz este prezentată în anexa la acest raport.
(3) OCDE/EUIPO (2021) Global Trade in Fakes: A Worrying Threat (Comerțul mondial cu produse contrafăcute: o
amenințare gravă), OECD Publishing, Paris 2021, p. 3 și 58.
(4) EUIPO/Europol (2019) Intellectual Property Crime Threat Assessment 2019 (Evaluarea amenințării reprezentate
de infracțiunile legate de proprietatea intelectuală 2019), p. 11.
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• Publicitatea online. Vânzătorii manipulează serviciile de publicitate online asociindu-și

activitatea ilicită cu mărci comerciale și publică reclame pe site-uri web legale sau pe

platforme de comunicare socială pentru a direcționa traficul către site-uri web externe

sau către liste ale unor piețe online care oferă mărfuri care încalcă drepturile de

proprietate intelectuală.

• Prezența pe platformele de comunicare socială. Vânzătorii pot utiliza în mod abuziv

mai multe funcționalități ale platformelor de comunicare socială pentru a ajunge la un

număr mare de consumatori (5). De exemplu, pot face publicitate unor mărfuri

contrafăcute prin postări și mesaje difuzate prin comunicări publice, private sau

destinate unor grupuri selectate sau prin vânzări difuzate în direct pe internet și apoi pot

direcționa clienții către vânzări ilegale, fie pe platforme externe, fie prin intermediul

serviciilor de comerț electronic de pe platformele de comunicare socială.

Cartografierea încălcărilor DPI pe platformele comerciale online 

Activitățile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală care au loc pe piețele online 

implică, în primul rând, vânzarea de mărfuri contrafăcute sau piratate. Mărfurile contrafăcute 

și piratate sunt definite în diferite instrumente juridice și legislații naționale. Aceste definiții pot 

varia semnificativ. În sensul prezentului studiu, contrafacerea se referă la o formă flagrantă 

de contrafacere a mărcilor comerciale, în cazul în care mărfurile poartă un însemn identic sau 

care nu poate fi diferențiat în alt mod de o marcă comercială. Mărfurile contrafăcute variază 

de la imitații de calitate inferioară („falsuri”) la copii care sunt mai apropiate de aspectul 

produselor de marcă („reproduceri”). Pirateria este vânzarea de mărfuri care încalcă drepturile 

de autor sau drepturile asupra desenelor și modelelor industriale și se aplică atât bunurilor 

fizice, cât și celor digitale. 

Alte forme de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală implică utilizarea de însemne 

care sunt suficient de similare pentru a genera confuzii cu cele ale titularului legitim al mărcii 

respective sau care aduc atingere reputației unei mărci comerciale. Aceste forme de încălcare 

mai puțin flagrante includ atât cazuri simple, cât și cazuri foarte complexe, care pot necesita 

(5) EUIPO (2021) Monitoring and analysing social media in relation to IP infringement (Monitorizarea și analiza
platformelor de comunicare socială în legătură cu încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală); EUIPO (2021)
Social Media – Discussion Paper. New and existing trends in using social media for IP infringement activities and
good practices to address them (Platformele de comunicare socială – Document de dezbatere. Tendințe noi și
actuale în utilizarea platformelor de comunicare socială pentru activități de încălcare a drepturilor de proprietate
intelectuală și cele mai bune practici pentru abordarea acestora), iunie 2021.
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o examinare punctuală. În plus, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală poate implica

vânzarea de produse de pe „piața gri”, și anume produse autentice care sunt importate și

vândute fără autorizația titularilor drepturilor de proprietate intelectuală.

În scopul prezentului studiu, se utilizează descrierile din tabelul de mai jos. Aceste descrieri 

pot fi diferite de definițiile pur juridice din unele jurisdicții, însă toate activitățile sau mărfurile 

vizate încalcă, într-un mod sau altul, drepturile de proprietate intelectuală. 

MĂRFURI CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ: EXEMPLE 

Fizice Digitale 

Contrafacere 
• Falsuri (imitații de calitate

inferioară)
• Reproduceri (copii cu același

aspect)

• Fișiere de proiectare asistată de
calculator (CAD) pentru
imprimare 3D

Piraterie 

• Copii ale conținutului protejat de
drepturi de autor pe suport fizic
(CD, DVD)

• Reproduceri de obiecte design
• Dispozitive de eludare a modulelor

de platformă de încredere (Trusted
Platform Module – TPM)

• Cartele inteligente cu decodor TV
• Dispozitive sau stickuri de

decodare complet încărcate

• Copii de software-uri
• Chei de activare pentru software-

uri, jocuri video sau baze de date
• Conturi piratate pentru servicii de

redare în flux
• Fișiere de proiectare asistată de

calculator (CAD)

Inducere în eroare 
• Denumire comercială, logo sau

ambalaj similar, utilizat în cazul
unor produse similare

• Denumire comercială și/sau logo
similar utilizat în cazul unor
bunuri digitale similare, de
exemplu, software, jocuri video
sau aplicații

Exploatarea mărcilor 

comerciale 
• Utilizarea unor mărci comerciale

renumite pe produse diferite

• Utilizarea unor mărci comerciale
renumite în lumea virtuală sau pe
dispozitive de autentificare
electronică nefungibile

Piața gri 
• Importuri paralele
• Depășiri ale costurilor
• Respingeri

• nu se aplică

Alegerea platformei online de către autorii încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală 

depinde în mare măsură de tipul de bun sau de serviciu oferit spre vânzare, de categoriile de 

public vizate și dacă autorul încălcării este un vânzător „ocazional” sau „sistematic”. Pe lângă 

piețele angro și piețele de licitații „generale”, există piețe „specializate”, cum ar fi piețele pentru 

produse artizanale, comercianți cu amănuntul independenți, bunuri digitale (de exemplu, jocuri 

video și licențe pentru software) și dispozitive de autentificare electronică nefungibile (NFT). 

„Comerțul social” joacă un rol din ce în ce mai important, și anume vânzările C2C (între 

consumatori) și B2B (între întreprinderi și consumatori) prin intermediul platformelor de 
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comunicare socială. Principalele platforme de comunicare socială și-au dezvoltat propriile 

funcționalități de comerț electronic. O tendință în creștere este utilizarea mijloacelor de 

difuzare în direct pe platformele de comunicare socială pentru a comercializa și a face 

demonstrații cu produse pentru cumpărători. 

Vânzătorii constanți de mărfuri contrafăcute pot utiliza, de asemenea, piețe ilegale care 

operează pe darknet, unde tranzacțiile sunt efectuate în mod anonim și utilizând 

criptomonede. 

Tabelul de mai jos ilustrează, cu titlu indicativ, piețele de destinație pentru fiecare categorie 

de mărfuri care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, în ceea ce privește probabilitatea 

ca un anumit produs să fie detectat pe un anumit tip de piață. 

Mărfuri care încalcă drepturile de proprietate intelectuală 

Tipul de piață 
I. 

Contrafacere 
II. 

Piraterie 

III. 
Inducere 
în eroare 

IV. 
Exploatare V. Piața gri

Vânzare angro 

Licitații/bunuri de 
ocazie 

Produse 
artizanale/opere 
de artă 

Platforme de 
comunicare 
socială 

Forță de 
muncă/servicii 

Bunuri digitale 

Piețe criptate 

O abordare bazată pe lanțul de aprovizionare în ceea ce privește investigarea și 
asigurarea respectării legii 

Procesul care stă la baza încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul 

conturilor vânzătorilor de pe platformele comerciale ale terților constă într-un lanț de 

aprovizionare în șapte etape, de la producție până la livrarea bunului care încalcă drepturile 

de proprietate intelectuală. Acesta este un proces continuu care se desfășoară prin 

Nivel 

scăzut 

Nivel 

ridicat 
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intermediul unui flux de informații, de elemente fizice și de bani care implică o serie de 

intermediari. Din perspectiva asigurării respectării legii, se preconizează că vizibilitatea 

activităților ilegale va scădea la capătul inferior al lanțului de aprovizionare (de la dreapta la 

stânga) și va crește pe măsură ce ne apropiem de client (transportul maritim, la extremitatea 

din partea dreaptă a lanțului). 

De-a lungul lanțului de aprovizionare, contravenienții utilizează o serie de tehnici pentru a 

evita măsurile de aplicare a legii, cum ar fi tehnici de evitare a detectării, a retragerii, a 

sechestrării sau a confiscării mărfurilor. Acest lucru oferă informații cu privire la acțiunile care 

pot fi întreprinse de către actorii însărcinați cu aplicarea legii în fiecare etapă a lanțului. 

Aceste acțiuni includ investigații și măsuri de aplicare a legii, precum și măsuri de 

autoreglementare în materie de aplicare a legii. 

Tabelul de mai jos sintetizează principalele măsuri de aplicare a legii aflate la dispoziția 

autorităților de aplicare a legii, a platformelor online și a proprietarilor de drepturi de proprietate 

intelectuală în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare: 

MĂSURI DE APLICARE A LEGII 

• Monitorizarea materialelor: identificarea zonelor în care sunt

produse sau din care provin materialele și menținerea unei baze

de date cu locurile respective.

• Controale vamale: canalizarea istoricului informațiilor provenite

din țările de origine și/sau din zonele cunoscute și a informațiilor

privind formularele pentru declarațiile vamale.

• Blocarea conturilor bancare ale producătorilor.

• Urmărirea tendințelor și a evenimentelor sezoniere care

afectează producția de bunuri (de exemplu, datele de începere a

unor evenimente sportive, lansarea de produse populare).

Aproviziona
rea cu 

materii 
prime

Producție Depozitare 
și inventar

Ofertă de 
vânzare 
online

Marketing Vânzare Transport 
maritim

2. 
Producție

1. 
Aprovizionarea 

cu materii prime
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• Confiscarea/sechestrarea de bunuri: verificări ale inventarului

autorilor încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală și

preluarea controlului asupra bunurilor care încalcă drepturile de

proprietate intelectuală.

• Detectarea vânzătorilor de produse ilicite găzduite, în

necunoștință de cauză, de platforma comercială.

• Activarea procedurilor de notificare și de retragere: eliminarea

de pe liste și de pe conturile vânzătorilor.

• Urmărirea avertizărilor: indicatori de alertă pentru o anumită

piață, cum ar fi ofertele care par „prea bune pentru a fi adevărate”

și/sau pentru care se primește un număr exagerat de mare de

feedbackuri pozitive într-un interval scurt de timp.

• Monitorizarea comunicării: urmărirea comunicărilor online de pe

platformele de comunicare socială, comunicarea între persoane și

aplicațiile publicitare.

• Retragerea anunțurilor publicitare: retragerea unor cuvinte-

cheie din anunțurile publicitare, rezultatele eliminărilor de pe listele

motoarelor de căutare, eliminarea unui produs sau a unui cont de

vânzător.

• Menținerea contactului cu băncile/autoritățile financiare pentru

detectarea și identificarea entităților aflate în spatele tranzacțiilor

financiare și pentru blocarea conturilor bancare.

• Menținerea contactului cu prestatorii de servicii de plată în

scopul blocării tranzacțiilor în cazul vânzătorilor ilegali identificați.

• Investigații de tipul „urmărirea banilor”: crearea unui profil

complet al vânzătorilor prin analizarea tranzacțiilor financiare care

fac obiectul anchetei.

• Achiziții de test: achiziționarea de produse care încalcă drepturile

de proprietate intelectuală în scopul colectării elementelor de

probă necesare pentru a instrumenta un caz împotriva unui

vânzător ilicit.

3. 
Depozitare 
și inventar

4. Ofertă de
vânzare
online

5. 
Marketing

6. Vânzări
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• Menținerea contactului cu serviciile de curierat/poștale pentru

a preveni distribuirea de produse contrafăcute și/sau pentru a

identifica adresele distribuitorilor.

• Menținerea contactului cu autoritățile vamale pentru a activa

procedurile de sechestrare și de confiscare a mărfurilor care

încalcă drepturile de proprietate intelectuală și pentru a solicita

date după distrugerea respectivelor mărfuri.

• Sechestrarea de bunuri în cadrul serviciilor vamale sau poștale.

• Monitorizarea rutelor pentru identificarea provenienței

produselor, a distribuitorilor și a vânzătorilor și a modului în care

produsele sunt transferate cumpărătorilor.

• Monitorizarea suspecților care primesc un număr neobișnuit de

mare de comenzi neașteptate pe rutele obișnuite.

Măsuri, politici și strategii pentru asigurarea eficace a respectării legii 

Abordarea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală pe platformele comerciale ale 

terților implică o serie de măsuri, politici și tactici. Acestea includ măsuri de asigurare a 

respectării legii și măsuri voluntare luate în cadrul colaborării dintre toate părțile interesate 

implicate. În UE, memorandumul de înțelegere, semnat în 2011 și revizuit în 2016, oferă cadrul 

general pentru aceste măsuri voluntare (6). Bunele practici prevăzute în memorandumul de 

înțelegere includ măsuri proactive menite să prevină activitățile de contrafacere înainte ca 

acestea să aibă loc, precum și măsuri reactive menite să reprime sau să limiteze efectul 

activităților respective după ce acestea au avut loc. 

• Măsuri proactive și preventive (MPP) voluntare. Temeiul juridic al acestor măsuri

este reprezentat de obligațiile contractuale care decurg din acceptarea clauzelor și

condițiilor piețelor online, care interzic vânzarea de bunuri care încalcă drepturile terților.

Aceste măsuri, elaborate în colaborare cu titularii drepturilor de proprietate intelectuală,

includ următoarele:

(6) Comisia Europeană (2016) Memorandum of understanding on the sale of counterfeit goods on the internet
(Memorandumul de înțelegere privind vânzarea pe internet a mărfurilor contrafăcute),
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-
counterfeit-goods-internet_en.

7. 
Transport 
maritim

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
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(i) Politici privind contravenienții recidiviști: utilizatorilor care încalcă în mod

repetat clauzele și condițiile li se pot suspenda sau dezactiva conturile.

(ii) Verificarea identității: pentru a asigura eficacitatea politicilor de combatere a

încălcărilor repetate, platformele solicită utilizatorilor, drept condiție pentru

deschiderea unui cont, să furnizeze un element de identificare valabil, cum ar fi

dovada identității sau a adresei. Platformele comerciale pot solicita, de asemenea,

dovada unei licențe comerciale și pot restricționa utilizarea anumitor cuvinte-cheie

în numele de profil.

(iii) Trasabilitatea produselor: principalele platforme comerciale au introdus sisteme

de trasabilitate în care fiecare articol este prevăzut cu un cod unic de verificare a

autenticității înainte de a ajunge la client.

(iv) Alte măsuri tehnologice de prevenire: platformele de comercializare și

platformele de comunicare socială utilizează o tehnologie de filtrare prin cuvinte-

cheie, de moderare a conținutului și de recunoaștere a imaginii pentru a detecta

produsele contrafăcute înainte de finalizarea vânzării.

• Notificare și retragere (NTD): procedurile de notificare și de retragere reprezintă

principalele măsuri reactive voluntare de optimizare a procesului de notificare și de

eliminare a conținutului online care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. În

conformitate cu bunele practici prevăzute în memorandumul de înțelegere, printre

procedurile NTD eficace se numără următoarele:

(i) pachet de informații pentru titularii de drepturi, cu instrucțiuni detaliate privind

informațiile care trebuie transmise pentru activarea notificării;

(ii) instrumente de gestionare a notificărilor multiple sau a cererilor „în vrac”, care

permit titularilor de drepturi să includă mai multe produse contrafăcute într-o

singură cerere de retragere;

(iii) programe pentru „notificatorii de încredere”, cu canale de urmărire rapidă și

privilegiate pentru notificări și o eliminare mai rapidă pentru titularii de drepturi „de
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încredere” cu expertiză specializată și tehnologie dedicată pentru detectarea și 

identificarea conținutului care încalcă drepturile de proprietate intelectuală; 

(iv) instrumente de căutare și raportare, pentru a facilita procesul de căutare a

potențialelor conținuturi care încalcă drepturile de proprietate intelectuală de pe

platformă, cu ajutorul tehnologiei de recunoaștere a imaginii și al altor tehnologii;

(v) informații pentru utilizatori privind motivul eliminării și potențialele consecințe

ale încălcărilor repetate, precum și informații ușor accesibile privind dreptul la o

cale de atac sau la procedura de contranotificare pentru a contesta notificarea

titularului dreptului de PI.

• Măsuri de detectare automată. Sistemele de detectare bazate pe inteligența artificială

și învățare automată joacă un rol din ce în ce mai important în ceea ce privește atât

măsurile proactive, cât și cele reactive.

Pe lângă măsurile voluntare elaborate în colaborare cu piețele online, titularii de drepturi și 

agențiile de asigurare a respectării legii adoptă măsuri de investigare și de asigurare a 

respectării legii care au un domeniu de aplicare mai larg și acoperă întregul lanț de 

aprovizionare. 

• Investigații de urmărire a banilor. O abordare de tipul „urmărirea banilor” constă în

monitorizarea și extragerea de informații din tranzacțiile financiare implicate într-o

activitate ilicită, cu scopul de a culege elemente de probă și/sau de a întrerupe

activitatea. Abordarea necesită cooperarea între diferitele părți interesate implicate, în

special serviciile de plată, și a fost adoptată în cadrul procedurilor inițiate împotriva

autorilor încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală.

• Controale vamale și la frontiere. Autoritățile vamale din UE adoptă proceduri

simplificate și intervale de timp reduse pentru a distruge mărfurile în ambalaje de mici

dimensiuni suspectate că încalcă drepturile de proprietate intelectuală și pentru a furniza

date titularilor de drepturi, la cerere.

• Asigurarea respectării legii pe piețele criptate. Având în vedere anonimatul

furnizorilor online și al posibililor afiliați, asigurarea respectării legii pe piețele criptate
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prezintă provocări specifice. Cooperarea la nivel mondial între autoritățile de asigurare 

a respectării legii a dus la închiderea unor piețe criptate. 

Urmărirea penală a vânzătorilor 

Pot fi inițiate acțiuni în justiție împotriva vânzătorilor pentru importul, oferirea spre vânzare și 

distribuirea de mărfuri care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Procedurile pot fi 

inițiate de proprietarii de drepturi de proprietate intelectuală sau de operatorii de piețe online 

sau în comun de toți aceștia. Cu toate că răspunderea civilă pentru încălcarea drepturilor de 

PI este armonizată în linii mari la nivelul UE, cel puțin în ceea ce privește încălcările directe, 

răspunderea penală rămâne de competența legiuitorilor naționali. În majoritatea statelor 

membre ale UE, încălcarea drepturilor asupra unor mărci comerciale sau a drepturilor de autor 

și a drepturilor conexe atrage sancțiuni penale atunci când contravenientul acționează mens 

rea sau cu intenție voită și la scară comercială. Totuși, aceste criterii nu sunt interpretate în 

mod uniform în toate statele membre. 

În UE-27 există un număr limitat de elemente de probă în cadrul procedurilor judiciare inițiate 

împotriva vânzătorilor individuali. Jurisprudența disponibilă sugerează că intenția voită poate 

fi stabilită pe baza unor factori obiectivi, cum ar fi lipsa unei autorizări exprese din partea 

titularului mărcii sau cunoașterea prezumată a faptului că produsele sunt contrafăcute. 

Criteriul „la scară comercială” este mai puțin clar și depinde în mare măsură de volumul 

tranzacțiilor. Dovada activității, cum ar fi primirea comenzilor și expedierea, este esențială 

pentru stabilirea volumului necesar în vederea aplicării de sancțiuni penale de către instanțele 

naționale. 

Ordine de încetare împotriva intermediarilor 

Pe lângă acțiunile în justiție inițiate împotriva vânzătorilor, proprietarii de drepturi de PI pot 

solicita despăgubiri de la operatorii piețelor online și de la alți intermediari din cadrul lanțului 

de aprovizionare. Printre aceștia se numără, în special, depozitele, platformele de publicitate, 

serviciile de plată și serviciile de transport maritim. Căile de atac judiciare disponibile constau 

în ordine de încetare, care pot fi emise de autoritatea judiciară chiar și atunci când 

intermediarul nu este răspunzător pentru încălcare sau este exonerat de răspundere. 

Ordinele de încetare împotriva intermediarilor pot avea ca scop nu numai încetarea încălcărilor 

existente, ci și prevenirea altor încălcări. Acest lucru necesită introducerea unor obligații de 
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monitorizare proactivă. Domeniul de aplicare al unor astfel de obligații de monitorizare în 

temeiul dreptului Uniunii este limitat de dispozițiile Directivei privind comerțul electronic (7) și 

poate fi dedus din abordarea „dublei identități” sugerată de avocatul general Jääskinen în 

cauza „L’Oréal/eBay”: „terțul contravenient ar trebui să fie același și marca căreia i s-a adus 

atingere ar trebui să fie identică în toate cazurile vizate” (8). 

Chestiunea competenței 

Având în vedere natura transnațională a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală 

comise prin intermediul conturilor vânzătorilor pe piețele terțe, chestiunea jurisdicției este un 

aspect esențial pentru asigurarea eficace a respectării legii. În general, reclamanții sunt 

obligați să introducă o acțiune în fața instanțelor din raza teritorială în care pârâtul își are 

domiciliul, dar este posibil, de asemenea, să se inițieze proceduri în locul în care s-a produs 

prejudiciul, în locul în care a avut loc evenimentul care a cauzat prejudiciul sau în locul în 

care a fost săvârșită încălcarea. 

În ceea ce privește repartizarea competenței în cadrul acțiunilor civile, un factor esențial care 

trebuie luat în considerare este dacă contravenienții au vizat întregul teritoriu al UE (în cazul 

drepturilor de PI paneuropene) sau un anumit stat membru. După stabilirea acestui fapt, 

titularii de drepturi de PI pot introduce o acțiune în fața instanțelor competente din raza 

teritorială vizată. 

DREPTURILE DE 
PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ 

TEMEIUL JURIDIC PENTRU STABILIREA COMPETENȚEI 
ÎN LITIGIILE INTERNAȚIONALE (PANEUROPENE) ÎN 
MATERIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Mărci UE 
Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii 

Europene (9), articolul 125 

(7) Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice
ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind
comerțul electronic), articolul 15 alineatul (1).
(8) Concluziile avocatului general Jääskinen (12/07/2011, C-324/09, L’Oréal SA/eBay, EU:C:2010:757, § 182).
(9) Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii
Europene, JO L 154, 16.6.2017, p. 1.
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Desenele și modelele 

industriale comunitare 

Regulamentul (CE) nr. 6/2002 privind desenele sau modelele 

industriale comunitare (10), articolul 82 

Drepturile naționale de PI 

(mărci naționale, drepturi 

de autor și drepturi 

conexe, brevete etc.) 

Regulamentul Bruxelles I (reformare) (11) 

Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine între statele membre ale UE 

este asigurată în mod uniform de Regulamentul Bruxelles I (reformare), în timp ce executarea 

hotărârilor judecătorești în alte jurisdicții decât statele membre ale UE poate fi extrem de 

dificilă din cauza discrepanțelor dintre legislațiile naționale. 

Competența în materie penală se bazează, în general, pe principiul teritorialității. În 

prezent, nu există instrumente obligatorii în temeiul dreptului UE pentru soluționarea 

conflictelor de competență în materie penală. Cu toate acestea, Convenția Consiliului Europei 

din 2001 privind criminalitatea informatică (12) este un instrument important de drept 

internațional care contribuie la stabilirea unei hotărâri în cadrul procedurilor penale împotriva 

autorilor încălcărilor drepturilor de autor online (13). 

(10) Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale
comunitare, OJ L 386, 29.12.2006, p. 14.
(11) Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența judiciară,
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare), JO L 351, 20.12.2012, p. 1.
(12) Convenția privind criminalitatea informatică, Seria tratatelor europene nr. 185.
(13) EUIPO (2021) International judicial cooperation in intellectual property cases (Cooperarea judiciară
internațională în cauzele de proprietate intelectuală), martie 2021, p. 33.
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