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Stimate Domnule Președinte,
Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la
Comunicarea „Valorificarea la maximum a potențialului inovator al UE – Un plan de
acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE”
[COM (2020) 760 final].
Planul de acțiune urmărește să permită sectorului creativ și inovator din Europa să
rămână un lider mondial și, de asemenea, urmărește să accelereze dubla tranziție verde
și digitală a Europei. În special, planul de acțiune stabilește măsuri esențiale pentru
îmbunătățirea protecției proprietății intelectuale, pentru stimularea adoptării
proprietății intelectuale de către întreprinderile mici și mijlocii și pentru facilitarea
partajării proprietății intelectuale, astfel încât să sporească gradul de adoptare a
tehnologiilor în cadrul sectorului. Planul urmărește, de asemenea, să combată
contrafacerea, să îmbunătățească asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală și să promoveze condiții de concurență echitabile la nivel mondial.
De asemenea, criza provocată de coronavirus a evidențiat anumite tipuri de dependență
de inovare și de tehnologii; prin urmare, planul de acțiune abordează aceste provocări,
asigurând în același timp faptul că proprietatea intelectuală critică poate fi pusă la
dispoziție în momente de criză.
Comisia salută sprijinul Camerei Deputaților pentru planul de acțiune și așteaptă cu
interes să colaboreze cu România în ceea ce privește punerea în aplicare a acestuia1.
Comisia ia notă de opiniile exprimate de Camera Deputaților, în special în ceea ce
privește necesitatea unui efort comun și coordonat al statelor membre pentru a educa
tânăra generație cu privire la drepturile de proprietate intelectuală.
Comisia ia în serios preocupările Camerei Deputaților, inclusiv cele referitoare la
accesibilitatea ca preț a sistemului de brevete unitare, impactul socioeconomic al
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platformelor de internet și protecția drepturilor fundamentale în ceea ce privește
difuzarea conținuturilor video.
Opinia Camerei Deputaților a fost pusă la dispoziția serviciilor Comisiei implicate în
punerea în aplicare în curs a inițiativelor prevăzute în planul de acțiune și va alimenta
discuțiile subsecvente.
În ceea ce privește calendarul schimburilor interinstituționale referitoare la planul de
acțiune, Comisia colaborează strâns cu Grupul de lucru pentru proprietate intelectuală
al Consiliului. În urma reuniunilor periodice desfășurate în cadrul președinției
portugheze a Consiliului în lunile februarie, aprilie și mai 2021, inclusiv cu privire la
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și la aspectele legate de
proprietatea intelectuală în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19 și al
intensificării producției de vaccinuri, Comisia rămâne la dispoziția statelor membre
pentru a le oferi informații în cursul președinției slovene.
Pentru ține în permanență părțile interesate la curent, Comisia a creat o pagină web
specială2 unde pot fi consultate progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului
de acțiune. Ca ultim punct, mai multe alte state membre au informat Comisia că
pregătesc strategii și planuri naționale privind proprietatea intelectuală, în conformitate
cu planul de acțiune al UE privind proprietatea intelectuală și cu planul de redresare al
UE.
Comisia dorește să precizeze că observațiile cu caracter mai tehnic formulate în opinie
sunt tratate în anexa atașată.
Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaților și
așteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic.
Cu deosebită considerație,

Maros Šefčovič
Vicepreședinte
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ANEXĂ
Comisia salută aspectele suscitate de Camera Deputaților cu privire la acest subiect
important. Referitor la aspectele asupra cărora Camera Deputaților a atras în mod
special atenția, Comisia dorește să facă observațiile de mai jos, grupate pe teme.
Brevetul unitar și Curtea Unică în materie de Brevete
Comisia speră că excepțiile de neconstituționalitate inițiate în fața Curții Constituționale
din Germania vor fi soluționate rapid, permițând Germaniei să finalizeze procesul de
ratificare a Acordului privind Curtea Unică în materie de Brevete.
Brevetul unitar va fi, într-adevăr, un instrument fiabil pentru ca întreprinderile europene
să își protejeze invențiile pe piața UE la un preț competitiv, iar noua Curte Unică în
materie de Brevete le va oferi posibilitatea de a-și aplica brevetele la nivel european,
sporind astfel securitatea juridică și reducând cheltuielile de judecată. Acest instrument
va stimula și mai mult cercetarea și inovarea în UE și este de mult așteptat de
întreprinderile inovatoare și de organizațiile de cercetare.
Reducerea pe cât posibil a costului brevetelor unitare, în special pentru IMM-uri, este,
într-adevăr, un obiectiv valabil. În acest context, trebuie reținut că, prin Convenția
brevetului european, se prevăd reduceri lingvistice ale anumitor taxe pentru IMM-urile
europene, organizațiile non-profit și solicitanții individuali. În contextul sistemului de
brevete unitare, acești solicitanți vor beneficia, de asemenea, de compensarea costurilor
de traducere pentru cererile de brevete. Comisia va continua să colaboreze cu actorii
responsabili, inclusiv cu Organizația Europeană de Brevete și cu comitetul restrâns care
se ocupă de brevetul unitar, în ceea ce privește facilitarea accesului IMM-urilor la
protecția prin brevete unitare. Statele membre ale UE sunt bine reprezentate în aceste
foruri și avem încredere că, în calitatea lor de membri ai forurilor respective, vor lua
decizii cât mai favorabile pentru întreprinderile din UE și pentru alți solicitanți.
Sensibilizarea cu privire la proprietatea intelectuală
Comisia, împreună cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
(EUIPO) și Oficiul European de Brevete (OEB), iau noi măsuri pentru a sprijini
utilizarea de către IMM-uri a sistemului de proprietate intelectuală. Printre acestea se
numără o mai bună informare și sensibilizare cu privire la proprietatea intelectuală,
furnizarea de sprijin financiar pentru utilizarea proprietății intelectuale, o mai mare
disponibilitate a asistenței strategice și acces la finanțare prin valorificarea proprietății
intelectuale. Toate aceste măsuri sunt interconectate cu sprijinul existent în materie de
proprietate intelectuală oferit de autoritățile naționale și sunt legate de sprijinul general
furnizat pentru afaceri și cercetare și inovare. În prezent, Comisia analizează
modalitățile de a spori sprijinul în materie de proprietate intelectuală pentru IMM-uri,
punând accentul pe necesitatea de a îmbunătăți gestionarea proprietății intelectuale.
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Comisia colaborează strâns cu Observatorul EUIPO privind încălcarea drepturilor de
proprietate intelectuală, furnizând contribuții strategice la programul de lucru al
observatorului, inclusiv în ceea ce privește sensibilizarea publicului și educarea tinerei
generații cu privire la respectarea proprietății intelectuale. De exemplu, în cadrul
campaniei media paneuropene anuale, EUIPO a lansat în iunie 2021, în toate țările UE,
campania de sensibilizare privind riscurile și prejudiciile cauzate de încălcarea
drepturilor de proprietate intelectuală în Europa.
Drepturile de proprietate asupra soiurilor de plante
Comisia consideră că protecția drepturilor de proprietate asupra soiurilor de plante
rămâne un element-cheie pentru tranziția către o economie mai verde și mai digitală,
prin îmbunătățirea sistemelor de producție durabilă și a calităților de consum ale
produselor agricole și horticole.
După cum s-a anunțat în planul de acțiune, Comisia va continua să monitorizeze
aplicarea corespunzătoare a sistemului și va încerca să aducă îmbunătățiri
suplimentare, după caz. În evaluarea din 2011 a legislației comunitare privind protecția
soiurilor de plante s-a concluzionat că sistemul, care funcționează bine în ansamblu, ar
trebui menținut, deși recent s-au identificat unele deficiențe care ar putea fi remediate în
urma unei evaluări. Aceasta poate presupune o revizuire specifică a legislației pe termen
mediu.
Platformele de internet și protecția proprietății intelectuale
În ceea ce privește asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și, în
special, responsabilitatea furnizorilor de servicii și a intermediarilor pentru conținutul
online și offline care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, Comisia lucrează la
un set de instrumente al UE împotriva contrafacerii. Pornind de la propunerea Comisiei
de act legislativ privind serviciile digitale și de la alte acte legislative existente și în
completarea lor, această inițiativă va clarifica rolurile și responsabilitățile tuturor
părților interesate în combaterea contrafacerii. Printre acestea se numără titularii
drepturilor, autoritățile de aplicare a legii și intermediarii, atât online, cât și offline, cum
ar fi platformele online, sectorul publicității, serviciile de plată, operatorii de
registru/registrele de nume de domenii, precum și întreprinderile de transport și de
logistică.
Drepturile de autor și metadatele
În ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii pentru a sprijini asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală și schimbul de informații relevante privind
drepturile de proprietate intelectuală între părțile interesate, Comisia analizează
utilizarea metadatelor în sectorul cultural și creativ. Prima parte a Studiului privind
drepturile de autor și noile tehnologii: gestionarea datelor privind drepturile de autor și
inteligența artificială („Study on Copyright and New technologies: Copyright Data
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Management and Artificial Intelligence”)3 analizează aspecte vizând gestionarea
metadatelor în cazul datelor privind drepturile de autor legate de conținutul protejat
(„infrastructura drepturilor de autor”), care au un impact asupra transparenței și
identificării titularilor de drepturi. Rezultatele sunt așteptate în toamna anului 2021.
Conținutul video și drepturile fundamentale
Comisia este de acord că reglementarea platformelor online trebuie să fie proporțională
și echilibrată. Acesta este motivul pentru care respectarea drepturilor fundamentale și,
în special, a libertății de exprimare, se află în centrul propunerii Comisiei de act
legislativ privind serviciile digitale. În timpul negocierilor, Comisia va îndemna
colegiuitorii să păstreze echilibrul delicat dintre combaterea conținutului ilegal, inclusiv
a conținutului audiovizual ilegal, și protecția libertății de exprimare a utilizatorilor.
Indicațiile geografice neagricole
În urma planului de acțiune și a concluziilor Consiliului din noiembrie 20204, Comisia
evaluează impactul potențial al unui sistem de protecție al UE pentru indicațiile
geografice neagricole. În acest context, Comisia ia în considerare în special feedbackul
primit referitor la evaluarea inițială a impactului din partea autorităților publice și a
părților interesate din sectorul privat5. În plus, Comisia desfășoară o consultare publică
de trei luni care cuprinde întrebări detaliate privind eventualul domeniu de aplicare,
opțiunile de politică, costurile și beneficiile unui sistem de protecție al UE pentru
indicațiile geografice neagricole. Ca ultim punct, evaluarea impactului va lua în
considerare rezultatele unui studiu în curs privind normele de control și de asigurare a
respectării legii în ceea ce privește protecția indicațiilor geografice pentru produsele
neagricole în UE.
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A se vedea rezumatul feedbackului primit în perioada 30 noiembrie–18 ianuarie 2021
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45104?locale=ro
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