
Prețul real al 
produselor contrafăcute

PREA FRUMOS CA  
SĂ FIE ADEVĂRAT? 



Cetățenii UE au foarte mult de pierdut dacă le 
cumpără.

Este în primul rând o problemă etică. Un beneficiar 
major al acestei afaceri ilegale este criminalitatea 
organizată. La nivel mondial, criminalitatea 
organizată este implicată puternic în distribuirea 
produselor contrafăcute: pentru ei, acest lucru 
este o oportunitate reală de creștere.

Aceste mărfuri pot prezenta, de asemenea, riscuri 
grave pentru siguranță și sănătate. De ce le-ar 
păsa acestor escroci de siguranța dumneavoastră.

Cetățenii pierd de asemenea în calitate de 
consumatori. Ce pare a fi o afacere bună se 
dovedește a fi adesea o risipă de bani, întrucât 
produsele contrafăcute nu sunt, în esență, 
produse la aceleași standarde de calitate.

Cetățenii au de pierdut și în calitate de producători, 

fie că este vorba de lucrători sau antreprenori: 
comercianții de imitații aduc prejudicii economiei 
europene deoarece dăunează afacerilor legitime și 
afectează inovarea. În plus, produsele contrafăcute 
reprezintă o concurență neloială pentru produsele 
autentice, punând în pericol multe locuri de muncă 
în Europa.

În cele din urmă, toți avem de pierdut în calitate 
de contribuabili. Operatorii și comercianții 
ilegali nu plătesc impozite, ceea ce înseamnă 
că dumneavoastră plătiți mai mult pentru a 
compensa pierderea.

Există un singur lucru de făcut împotriva acestei 
amenințări:

Spuneți nu mărfurilor contrafăcute.
Alegeți originalul.

Produsele contrafăcute pretind a fi ceea ce nu sunt, fie 
prin imitarea unui produs legitim, fie pretinzând în mod 
fals că îndeplinesc cerințele legale. Aceste produse NU 
sunt o alternativă ieftină și mai puțin dureroasă.
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O problemă serioasă
la nivel mondial
Indiferent ce ar fi — produse contrafăcute, falsuri, sau produse care 
nu respectă standardele impuse pentru protecția tuturor — produsele 
ilicite sunt oferite cu intenția de a frauda și a induce în eroare. Aceste 
produse nu doar induc în eroare, pretinzând a fi ceea ce nu sunt, nu 
sunt doar de o calitate mult inferioară originalelor, dar pot, de aseme-
nea, să vă pună în pericol sănătatea și securitatea.

Astfel de bunuri provin dintr-o economie subterană, o economie în 
care infractorii joacă un rol activ și care nu generează impozite sau 
taxe. Lipsa acestor venituri trebuie să fie compensată prin impozite 
mai mari pentru toți cetățenii. Acest lucru adaugă la plata impozitelor 
dumneavoastră.

De asemenea, produsele contrafăcute distrug locuri de muncă în Uniunea 
Europeană. Imaginile de marcă și mărcile construite de-a lungul mai 
multor ani sunt jefuite și subminate; societățile pierd vânzări, afacerile 
scad și se pierd locuri de muncă.

De asemenea, prosperitatea viitoare este compromisă. Noile produse 
inovatoare provin din cercetare și dezvoltare. Europa se bazează pe 
producerea de bunuri inovatoare, atractive și de mare valoare pentru 
a rămâne competitivă; ne bazăm pe inovare pentru soluționarea pro-
blemelor societății moderne. În cazul în care întreprinderile nu-și pot 
recupera investițiile, acestea nu vor mai investi.

Iată de ce facem apel la toți europenii să ia atitudine împotriva 
produselor contrafăcute.

Europeni, cereți și cumpărați produse originale!
Antonio Tajani 

Vicepreședinte al Comisiei Europene, 
responsabil pentru industrie și antreprenoriat

Michel Barnier 
Membru al Comisiei Europene, responsabil 

pentru piața internă și servicii
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Produsele contrafăcute 
nu sunt bune pentru 
buzunarul dumneavoastră
Cumpărarea produselor contrafăcute nu este o afacere bună.

Produsele oferite spre vânzare în mod legal pe piața UE 
trebuie să treacă o serie de controale de calitate pentru a 
se garanta că acestea sunt sigure. Însă de ce ar trece un 
comerciant necinstit prin astfel de greutăți creându-și 
asemenea cheltuieli? Produsele contrafăcute nu sunt realizate 
la aceleași standarde și de regulă trebuie să fie înlocuite mai 
des. Cumpărați ieftin, cumpărați de două ori!
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Știați că acest comerț cu produse contrafăcute duce, de asemenea, la creșterea 
plății impozitului dumneavoastră?

În calitate de cetățean, vă plătiți impozitele și aveți în schimb parte de servicii publice, 
însă contribuția dumneavoastră cinstită devine mai mare din cauza comerțului cu 
mărfuri ilicite.

Locurile de muncă pierdute înseamnă creșterea ratei șomajului și cheltuieli sociale mai 
mari. Facturi mai mari și venituri publice mai mici într-un domeniu înseamnă impozite 
mai ridicate în altul. Acest lucru mărește factura pentru cetățeni: veți ajunge să plătiți 
mai multe taxe.

Acest lucru este dureros mai ales atunci când bugetele sunt limitate.

Combaterea produselor contrafăcute

Comisia Europeană și statele membre ale UE fac eforturi deosebite pentru a asigura 
o mai bună aplicare a normelor care protejează cetățenii și întreprinderile împotriva 
bunurilor și produselor care nu îndeplinesc standardele de siguranță. Începând cu 
2013, autoritățile din statele membre au atribuții mai largi pentru a scoate imediat 
de pe piață produsele neconforme și periculoase. Produsele contrafăcute care nu 
prezintă siguranță vor fi identificate și ținute la distanță de consumatori.

Pentru a spori eficacitatea acestei măsuri în întreaga Uniune Europeană, Comisia 
a elaborat un plan care presupune o partajare mai mare a resurselor, instrumente 
informatice mai bune, controale externe mai severe și mai precise la frontierele 
Uniunii și sancțiuni mai aspre.

Comisia Europeană și statele membre luptă, de asemenea, împotriva contrafacerii de 
produse la toate nivelurile: prin studierea fenomenului în vederea elaborării strategiilor 
de răspuns mai eficiente și a campaniilor de sensibilizare, prin punerea la dispoziția 
titularilor mărcilor a unor instrumente de executare eficiente, precum și prin verificarea 
fluxurilor comerciale la frontiere și sechestrarea produselor contrafăcute. 5



Produsele contrafăcute 
pot fi periculoase și pentru 
sănătatea dumneavoastră
Produsele pentru sănătate contrafăcute sunt 
periculoase. Acestea vă pot aduce daune serioase

Spre deosebire de medicamentele originale (inclusiv produsele 
generice), medicamentele contrafăcute pot fi obținute din 
orice. Acestea pot cauza prejudicii grave pentru sănătatea 
dumneavoastră. Medicamentele sunt strict reglementate din 
motive foarte serioase: vă puteți face mult rău consumând un 
produs contrafăcut.6



Dispozitivele medicale sunt, de asemenea, supuse falsificării. Lentilele de contact și 
testele de sânge sunt doar câteva dintre produsele care au fost copiate și vândute 
pe internet sau chiar în magazine.

Acestea costă poate mai puțin, dar pot avea efecte adverse grave, deoarece pot fi 
de calitate slabă, fabricate din materiale neadecvate și au o eficacitate îndoielnică.

Comisia Europeană intenționează să înființeze în UE un sistem de identificare a 
unui dispozitiv compatibil la nivel mondial pentru a facilita identificarea produselor 
ilegale.

Și nu numai medicamentele contrafăcute pot dăuna sănătății dumneavoastră. 
Îmbrăcămintea contrafăcută poate să nu prezinte nici ea siguranță.

Substanțele chimice utilizate pentru textile, îmbrăcăminte și încălțăminte 
în Europa sunt analizate temeinic și sunt interzise în cazul în care acestea sunt 
considerate dăunătoare. Un amplu act legislativ numit REACH insistă asupra 
faptului că toate produsele chimice din Uniunea Europeană trebuie testate. Iată 
de ce îmbrăcămintea vândută în mod legal în Europa provoacă foarte rar alergii și 
iritații.

Articolele de îmbrăcăminte contrafăcute pot conține produse chimice care nu au 
fost testate. Acestea pot dăuna sănătății dumneavoastră.
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Produsele contrafăcute nu 
sunt bune pentru siguranța 
dumneavoastră 
Dacă vă pasă de siguranța dumneavoastră și de siguranța celor 
din jurul dumneavoastră, feriți-vă de produsele contrafăcute! 
Produsele care ar putea fi periculoase pentru sănătatea și siguranța 
consumatorilor au reprezentat aproape o treime din numărul 
total al articolelor reținute de autoritățile vamale din UE în 2011, 
aproape de două ori mai mult față de 2010. Comercianții de articole 
contrafăcute sunt escroci. Ce reputație au aceștia de apărat, de ce 
le-ar păsa de siguranța dumneavoastră.

Piesele de automobile se numără printre cele mai populare ținte: 
piesele de automobile contrafăcute îi costă pe furnizori între cinci și zece 
miliarde de euro în fiecare an. Dar nu este vorba doar de bani pierduți 
pentru activitatea economică. Este vorba de siguranța dumneavoastră, 
din moment ce șoferii sunt expuși la riscuri substanțiale atunci când 
sunt păcăliți să cumpere produse contrafăcute.

Legislația europeană cere ca toate părțile și componentele esențiale 
pentru siguranța și performanțele de mediu ale autovehiculelor să fie 
supuse controalelor înainte de a putea fi introduse pe piața UE.

Dar comercianții de produse contrafăcute 
ignoră aceste cerințe și nu doar într-o mică 
măsură. Plăcuțele de frână sunt printre cele 
mai frecvent imitate piese de auto mobile. 
S-au descoperit produse contrafăcute din 
așchii de lemn — sau chiar iarbă! Fiți vigilenți 
în cazul în care faceți cumpărături în situații 
neobișnuite.

Pericole pot exista și în cazul produselor unde riscul este mai puțin 
evident. Gândiți-vă la jucării. Jucăriile ar trebui să fie cele mai sigure 
mărfuri — sunt făcute pentru copii — sau cel puțin așa se crede. În 
cazul în care jucăriile nu sunt conforme cu reglementările de siguranță, 
ele pot reprezenta un pericol grav.

Jucăriile contrafăcute sunt foarte răspândite. Dacă furnizorului nu-i 
pasă de practicile loiale și echitabile, ce vă face să credeți că acestuia 
îi va păsa de siguranța copiilor dumneavoastră?  Jucăriile contrafăcute 
pot conține materiale periculoase, cum ar fi vopsele cu conținut de 
substanțe chimice toxice. Acestea pot fi făcute din părți mici, detașabile, 
care sunt interzise conform legislației UE privind siguranța jucăriilor, 
deoarece constituie un pericol de asfixiere pentru copii.

Nu există nicio modalitate de a se afla dacă un produs contrafăcut a fost 
supus controalelor de siguranță. Articolele contrafăcute vă pot pune în pericol.
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Produsele contrafăcute pot submina 
încrederea în cumpărăturile efectuate 
pe internet
Internetul a creat vaste oportunități comerciale și vă permite să alegeți dintr-o 
gamă mai largă de bunuri și să găsiți cele mai bune oferte de pe piața unică 
europeană.

Comerțul electronic reprezintă un avantaj pentru consumatori și întreprinderi 
deopotrivă. Dar o piață în creștere atrage înșelătoriile. Pentru unii, internetul este o 
nouă piață de desfacere pentru furnizorii de produse contrafăcute.

Atunci când faceți cumpărături online, alegerea dumneavoastră este influențată în 
mod puternic de marcă și reputație. Site-urile web frauduloase sunt din ce în ce 
mai sofisticate, ceea ce face dificilă distincția de site-urile reale. Acestea încearcă 
să vă păcălească utilizând nume de domenii foarte similare cu denumirile unor 
binecunoscute mărci și societăți de top. Fiți vigilenți!

În prezent, întreprinderile nu pot face multe pentru a se proteja și pentru a vă pro-
teja împotriva acestor tipuri de înșelătorii. Este greu să sancționezi comercianții 
necinstiți de pe internet, în special atunci când aceștia operează în afara jurisdicției 
UE.

Însă funcționarii vamali din UE au modalități de abordare a acestui tip de comerț 
ilegal. Funcționarii acordă și mai multă atenție coletelor trimise prin poștă, acesta 
fiind modul obișnuit de a intra în posesia bunurilor cumpărate pe internet. Elaborarea 
unor abordări adaptate pentru traficul poștal și prin colete este una din prioritățile 
planului de acțiune vamală a Uniunii Europene pentru perioada 2013-2017.

Fiți atenți să nu ajungeți să cumpărați pe internet bunuri contrafăcute sau de 
calitate inferioară standardelor. Disponibilitatea extinsă a acestor bunuri pe internet 
ar trebui să vă facă deosebit de vigilenți.
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În Europa, lucrătorii sunt protejați împotriva exploatării și copiii nu sunt 
obligați să muncească. Întreprinderile recunoscute care produc bunuri în 
străinătate respectă aceste standarde, chiar dacă autoritățile locale nu 
le solicită acest lucru. Atunci când producătorii de top de îmbrăcăminte 
sportivă au fost acuzați că se folosesc de munca efectuată de copii, aceștia 
au luat măsuri importante. Dar comercianții de produse contrafăcute nu 
au reputația de a proteja și pot astfel trata incorect lucrătorii — chiar și 
copiii, obligați să lucreze în fabrici — cât de mult vor.

Exploatarea legată de produsele contrafăcute începe cu producătorul și 
continuă până la sfârșitul lanțului de aprovizionare. Vânzătorii ambulanți care 
comercializează produse contrafăcute lucrează în condiții total neprotejate. 
Ilegal și vulnerabil, fugind mereu de poliție — stilul lor de viață îl sprijiniți 
atunci când cumpărați produse contrafăcute.

Ei sunt de regulă victimele criminalității organizate. Majoritatea banilor pe 
care îi cheltuiți merg direct la bugetul organizațiilor criminale.

A început ca o modalitate de diversificare a activității infracționale tradiționale, 
cum ar fi traficul de droguri și arme sau prostituția. Însă a devenit atât de 
profitabilă încât acum este o activitate de bază a organizațiilor criminale.

Infractorii primesc aproximativ la fel de mulți bani din vânzarea produselor 
contrafăcute cât primesc din vânzarea drogurilor ilegale: peste 200 de 
miliarde de euro în fiecare an, în conformitate cu cifrele Organizației 
Națiunilor Unite.

Contracararea produselor contrafăcute: 
o alegere responsabilă!
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Produsele contrafăcute nu sunt bune 
pentru locurile de muncă
Vânzările de produse veritabile sunt baza locurilor de muncă. 
Atunci când cumpărați produse originale, contribuiți la crearea și 
menținerea ocupării forței de muncă în Europa.

Dar produsele contrafăcute creează o concurență neloială pentru meșteșugarii și 
întreprinderile europene, punând în pericol întreprinderile legitime și ducând astfel 
la creșterea șomajului.

Impactul asupra locurilor de muncă este deosebit de grav în cazul produselor de 
modă și de calitate superioară, precum textilele, articolele din piele, încălțămintea, 
ceasurile și bijuteriile. Acestea reprezintă peste jumătate din valoarea totală a 
imitațiilor de mărfuri reținute de autoritățile vamale. Aceste industrii creează locuri 
de muncă în Europa.

Secolul XXI a cunoscut o creștere constantă pe piața produselor contrafăcute. În 
doar câțiva ani din 2009 până în 2011, numărul de cazuri detectate de către vămile 
din Europa s-a dublat ajungând la peste 91 000.

Conform datelor disponibile, în 2011 aproape 115 milioane de articole suspecte 
au fost oprite în vamă la frontierele UE. Valoarea estimată a produselor originale 
echivalente este de peste 1,2 miliarde de euro.

Comisia Europeană a depus eforturi timp de aproape un deceniu pentru a preveni 
acest lucru. În 2004, Comisia a adoptat o strategie care vizează protecția drepturi-
lor de proprietate intelectuală în țări terțe. Pentru a combate această amenințare, 
trebuie să o înțelegem mai bine: Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor 
de Proprietate Intelectuală recent înființat colectează mai multe date detaliate, care 
vor clarifica în continuare această afacere ilegală și vor contribui la elaborarea unor 
politici eficiente în vederea eradicării acesteia. 11



Produsele contrafăcute pot afecta 
amintirile din vacanță
Toată lumea merge în vacanță ca să se relaxeze, dar acest lucru 
vă poate face mai vulnerabili. Nu vă lăsați păcăliți — produsele 
contrafăcute sub cerul însorit sunt tot contrafăcute. Sunteți 
supuși în continuare riscului și sprijiniți în continuare infractorii. 

Produsele de lux care se vând la o tarabă într-o piață pot fi tentante, dar să nu ne 
înșelăm singuri. Acestea sunt ieftine pentru că sunt false. Multe imitații sunt vându-
te la tarabe aparent inofensive din stațiuni de vacanță renumite.

Dar fiți atenți! Dacă sunteți controlați de către autorități în drum spre casă și 
se constată că transportați produse contrafăcute în scopuri comerciale, puteți fi 
sancționați serios în unele țări.

Titularii de produse contrafăcute în scopuri comerciale pot primi amenzi serioase 
și în cazuri de achiziții repetate de astfel de mărfuri, aceștia pot fi condamnați la 
închisoare.

Încă o dată, un produs contrafăcut poate fi mult mai costisitor decât ați crede.
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Câteva cifre
•	 Volumul mondial al comerțului cu produse contrafăcute se 

ridică la peste 200 de miliarde de euro pe an — o valoare 
similară cu cea a pieței pentru droguri ilegale.

•	 Volumul articolelor contrafăcute reținute de către serviciile va-
male europene a înregistrat o creștere de 11% între 2010 și 
2011. 

•	 În 2009, valoarea primelor 10 mărci din țările UE a ajuns la 
aproape 9% din PIB. 

•	 Produsele de modă și produsele personale de calita-
te superioară cuprind 54% din valoarea totală a bunurilor 
reținute.

•	 Numai în anul 2011 au fost reținute 115 milioane de pro-
duse contrafăcute la frontierele UE, cu o valoare totală de 
peste 1,2 miliarde de euro.

•	 Aproape o treime din articolele reținute de autoritățile vama-
le din UE în 2011 au fost considerate potențial periculoase 
pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, o valoare de 
aproape două ori mai mare față de 2010.

•	 În anul 2011, autoritățile europene au reținut 27 de milioane de 
medicamente contrafăcute.

 
 
 
 
 
 

•	 Transportul poștal este cel mai obișnuit mijloc utilizat pen-
tru expedierea produselor contrafăcute comandate on-line. 
Această metodă a fost utilizată în 63% din cazurile care au 
fost detectate în 2011, urmată de transportul aerian (22%) și 
transportul prin servicii de curierat rapid (7%).

•	 China este de departe cea mai semnificativă sursă de pro-
duse contrafăcute reținute în Europa, reprezentând aproape 
73% din numărul total al articolelor reținute.

•	 Dar această problemă nu provine numai din alte țări — Co-
misia Europeană și administrațiile naționale investighează 
amploarea activității produselor contrafăcute în Uniunea 
Europeană.
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Pentru informații suplimentare : 
INSTITUȚIILE ȘI AGENȚIILE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană : 
Direcția Generală Întreprinderi și Industrie 
http://ec.europa.eu/enterprise/stopfakes_en.htm 

Direcția Generală Piața Internă și Servicii 
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Contactați-ne:
 @AntonioTajaniEU 
 @ECSpokesCorazza 
 @EU_Enterprise

 @MBarnierEU 
 @EU_Markt 
 #EUdeb8
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