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Alteração apresentada por Dorette Corbey e Edith Mastenbroek

Alteração 13

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia convida a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a propor a rejeição da proposta da 
Comissão.

Justificação

The European Commission considers the draft directive to be necessary for the protection of 
the internal market (Article 95 EC Treaty) and derives the inclusion of criminal sanctions 
from the ECJ judgment of 13/09/2005 (Case C-176/03) on European environmental policy. 
Although the possibility cannot be excluded that, subject to the conditions specified in the 
judgment, criminal sanctions can be included in a First Pillar instrument, the broad 
applicability of the judgment has not yet been conclusively established. According to the 
judgement, a number of strict criteria for the use of criminal law by the Community must be 
fulfilled. The violations of intellectual property rights cannot be treated as such a serious 
violation of the policy field to be protected that the harmonised deployment of criminal law 
measures must be considered essential in the battle against these violations. That the 
European Commission also includes minimum maximum penalties in the amended proposal 
must also be regarded as not expedient.  This House should therefore consider, as has 
happened on the national level, to question whether the subsidiarity and proportionality 
principles are respected by this proposed Directive.
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Alteração apresentada por Umberto Guidoni e Vladimír Remek

Alteração 14

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia convida a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a propor a rejeição da proposta da 
Comissão.

Justificação

Como indicado na carta remetida à Comissária Frattini pelo Sr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, 
Presidente do Senado, e pelo Sr. F.W. Weisglas, Presidente da Câmara dos Representantes, 
em 3 de Julho de 2006, “ambas as Câmaras dos Estados Gerais dos Países Baixos 
consideram não ter sido concedida qualquer competência à Comunidade no respeitante ao 
objectivo da acção proposta. Ambas as Câmaras examinaram, contudo, a presente proposta 
à luz dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e concluiram que a proposta 
da Comissão não é conforme a esses dois princípios".

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Umberto Guidoni e Vladimír Remek

Alteração 15
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) Concorda com a declaração do 
Governo neerlandês, proferida em Julho de 
2006, segundo a qual os instrumentos 
jurídicos adequados para combater a 
pirataria já existem, devendo a presente 
proposta de directiva, por conseguinte, ser 
rejeitada, por ser considerada inútil, não 
tendo a Comissão, além disso, competência 
para propor uma directiva que criminaliza 
a violação dos direitos de propriedade 
intelectual.

Or. it
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Alteração apresentada por Umberto Guidoni e Vladimír Remek

Alteração 16
Considerando 1 ter (novo)

(1 ter) Apoia a posição do Parlamento dos 
Países Baixos, segundo a qual a directiva 
proposta não é manifestamente necessária, 
sendo errónea a interpretação da Comissão 
do acórdão proferido pelo Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias no 
processo C-176/03, pois ultrapassa a sua 
esfera de intervenção normativa numa 
matéria que não lhe compete.

Or. it

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 17
Considerando 8

(8) Devem ser previstas disposições 
destinadas a facilitar as investigações penais. 
Os Estados-Membros devem tomar 
providências para que os titulares de direitos 
de propriedade intelectual em causa ou os 
seus representantes, bem como os peritos,
possam dar o seu contributo para as 
investigações conduzidas por equipas 
comuns de investigação.

(8) Devem ser previstas disposições 
destinadas a facilitar as investigações penais. 
Os Estados-Membros devem tomar 
providências para que os titulares de direitos 
de propriedade intelectual em causa ou os 
seus representantes possam dar o seu 
contributo para as investigações conduzidas 
por equipas comuns de investigação.

Or. fr

Justificação

A noção de "peritos", despida de qualquer outra especificação, é muito vaga. Como também 
não é especificada a sua intervenção no desenrolar das investigações, tal referência poderia 
retardar inutilmente o desenvolvimento das investigações e, consequentemente, a resolução 
dos litígios, razão pela qual é preferível suprimi-la.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Alteração 18
Considerando 9
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(9) Para facilitar as investigações ou a 
instauração de procedimentos penais 
relativos a infracções em matéria de 
propriedade intelectual, estas não devem 
depender da declaração ou da acusação 
feitas por uma pessoa que tenha sido vítima 
da infracção.

Suprimido

Or. en

Justificação

As autoridades incumbidas da investigação penal não deveriam poder agir por iniciativa 
própria antes da apresentação de queixa pelo titular dos direitos; uma vez que as disposições 
em matéria de licença não são publicitadas, assiste ao titular dos direitos o direito 
fundamental de dispor dos seus direitos como pretenda.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 19
Considerando 9

(9) Para facilitar as investigações ou a 
instauração de procedimentos penais 
relativos a infracções em matéria de 
propriedade intelectual, estas não devem 
depender da declaração ou da acusação 
feitas por uma pessoa que tenha sido vítima 
da infracção.

(9) Os Estados-Membros devem dispor da 
possibilidade de prever ou de manter um 
sistema oficial ou um sistema de acção 
penal de iniciativa privada. No caso de um 
sistema de acção penal de iniciativa 
privada, o titular do direito deve, porém, ser 
informado pelas autoridades sobre as 
presumidas violações do direito em causa e, 
em caso de suspeita suficientemente 
fundamentada, os bens incriminados 
devem poder ser colocados 
temporariamente em segurança.

Or. de

Justificação

A Comissão propõe um sistema oficial. Todavia, determinados Estados-Membros dispõem 
também de sistemas de acção penal de iniciativa privada que permitem uma acção penal 
específica quando as acções de direito civil são insuficientes. A manutenção desses sistemas 
deve continuar a ser possível. Quando as autoridades têm conhecimento de casos de pirataria 
de produtos, cumpre que os titulares dos direitos visados sejam informados sobre a violação 
presumida e que os bens incriminados sejam temporariamente colocados em segurança.
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Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 20
Considerando 9

(9) Para facilitar as investigações ou a 
instauração de procedimentos penais 
relativos a infracções em matéria de 
propriedade intelectual, estas não devem 
depender da declaração ou da acusação 
feitas por uma pessoa que tenha sido vítima 
da infracção.

(9) Para facilitar as investigações ou a 
instauração de procedimentos penais 
relativos a infracções em matéria de 
propriedade intelectual, estas podem ser 
iniciadas mesmo no caso de não existir 
uma declaração ou acusação feita por uma 
pessoa que tenha sido vítima da infracção.

Or. fr

Justificação

Sem deixar de especificar as condições de instauração de procedimentos penais, esta 
alteração preserva a flexibilidade da formulação proposta. É muito importante, 
designadamente quando haja ameaça à saúde pública, caso em que o titular do direito seria 
indeterminado, que seja possível instaurar o procedimento penal independentemente da 
existência, ou não, de uma declaração da vítima da infracção.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Alteração 21
Artigo 1, parágrafo 1

A presente directiva estabelece as medidas 
penais necessárias para assegurar o respeito 
dos direitos de propriedade intelectual.

A presente directiva estabelece as medidas 
penais necessárias para assegurar a 
proibição da pirataria dos direitos de autor 
e a contrafacção de marcas de fabrico a 
uma escala comercial.

Or. en

Justificação

A justificação da Comissão invoca unicamente a pirataria dos direitos de autor e a 
contrafacção de marcas de fabrico. Convém, pois, restringir o âmbito de aplicação a esses 
dois aspectos. Tal é conforme com o Acordo ADPIC, o qual utiliza igualmente as noções de 
"pirataria em relação ao direito de autor" e "contrafacção de uma marca comercial".
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Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 22
Artigo 1, parágrafo 1

A presente directiva estabelece as medidas 
penais necessárias para assegurar o respeito 
dos direitos de propriedade intelectual.

A presente directiva estabelece as medidas 
penais necessárias para assegurar o respeito 
dos direitos de propriedade intelectual, que 
abrangem os direitos de autor e direitos 
conexos, o direito "sui generis" das bases 
de dados e o direito das marcas, excluindo 
as violações do direito das patentes, dos 
direitos derivados de certificados de 
protecção complementares ou dos direitos 
relativos à protecção pelo modelo de 
utilidade.

Or. pl

Alteração apresentada por Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Alteração 23
Artigo 1, parágrafo 2

Estas medidas aplicam-se aos direitos de 
propriedade intelectual previstos na 
legislação comunitária e/ou na legislação 
nacional dos Estados Membros.

Suprimido

Or. en

Justificação

A justificação da Comissão invoca unicamente a pirataria dos direitos de autor e a 
contrafacção de marcas de fabrico. Convém, pois, restringir o âmbito de aplicação a esses 
dois aspectos. Tal é conforme com o Acordo ADPIC, o qual utiliza igualmente as noções de 
"pirataria em relação ao direito de autor" e "contrafacção de uma marca comercial".

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 24
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

2 bis. As patentes, os modelos de utilidade e 
os certificados de protecção suplementar 
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são excluídos do âmbito de aplicação da 
presente directiva, salvo no caso de se 
poder demonstrar que a violação desses 
direitos constitui uma ameaça grave para a 
saúde ou a segurança pública.

Or. it

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Alteração 25
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

2 bis. De acordo com a convenção do 
Conselho da Europa, de 23 de Novembro 
de 2001, sobre a criminalidade informática 
(cibercriminalidade), subscrita pela UE, a 
noção de "pirataria intelectual" cinge-se às 
infracções penais de natureza comercial e 
que de algum modo comportem infracções 
relevantes e objectivas em termos de 
contrafacção ( produção em série de 
conteúdos ilícitos limitativos ou 
reprodutivos de um original).

Or. it

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 26
Artigo 2, título

Definição Definições

Or. fr

Justificação

Será conveniente incluir a definição de contrafacção, de importância capital para a 
aplicação da presente proposta de directiva. A aplicação de sanções apenas será possível se 
existir uma definição clara da noção de contrafacção, que deve abarcar todas as formas de 
lesão dos direitos de propriedade intelectual e, inclusivamente, a detenção de mercadorias 
que tenham sido objecto de contrafacção.
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Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 27
Artigo 2, parágrafo 1 bis (novo)

Para efeitos da aplicação da presente 
directiva, entende-se por "contrafacção", 
para qualquer pessoa, o facto de:
a) deter sem motivo legítimo, importar sob 
qualquer regime aduaneiro ou exportar 
mercadorias apresentadas com uma marca 
contrafeita;
b) colocar à venda ou vender mercadorias 
apresentadas com uma marca contrafeita
c) reproduzir, imitar, utilizar, apor, 
suprimir, modificar uma marca, uma 
marca colectiva ou uma marca colectiva de 
certificação, com violação dos direitos 
conferidos pelo seu registo e das proibições 
decorrentes do mesmo;
d) entregar um produto ou prestar um 
serviço, de forma intencional, diferente do 
que lhe seja solicitado com uma marca 
registada.

Or. fr

Justificação

Será conveniente incluir a definição de contrafacção, de importância capital para a 
aplicação da presente proposta de directiva. A aplicação de sanções apenas será possível se 
existir uma definição clara da noção de contrafacção, que deve abarcar todas as formas de 
lesão dos direitos de propriedade intelectual e, inclusivamente, a detenção de mercadorias 
que tenham sido objecto de contrafacção.

Alteração apresentada por Dorette Corbey e Edith Mastenbroek

Alteração 28
Artigo 2, parágrafo 1 bis (novo)

Para efeitos da presente Directiva, 
entende-se por "violação" a violação que 
envolve um bem que assume os elementos 
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característicos de um produto ou marca 
protegido(a) como objectivo específico e 
sem modificações.

Or. en

Alteração apresentada por Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Alteração 29
Artigo 2, parágrafo 1 bis (novo)

Para efeitos da presente Directiva, 
entende-se por "violação" a violação que 
envolve um bem que assume os elementos 
característicos de um produto ou marca 
protegido(a) como objectivo específico e 
sem modificações.

Or. en

Justificação

É essencial definir o delito com precisão. A harmonização das sanções penais relativas à 
propriedade intelectual deve circunscrever-se aos casos de pirataria manifesta. No que 
respeita aos casos ambíguos, nomeadamente às questões relativas ao âmbito da protecção 
em matéria de similitude, afiguram-se suficientes as sanções de direito civil.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Patrizia Toia e Vladimír Remek

Alteração 30
Artigo 2, parágrafo 1 ter (novo)

Para efeitos da presente Directiva, 
entende-se por "violação a uma escala 
comercial" a actividade comercial exercida 
com intuito lucrativo, que cause uma 
significativa perda directa ao titular desse 
direito. O intercâmbio sem fins lucrativos, 
entre particulares, de conteúdos legalmente 
adquiridos deve ser excluído do âmbito de 
aplicação da presente directiva.

Or. en
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Justificação

O termo "escala comercial" mistura diferentes aspectos e não define devidamente os 
elementos constitutivos do delito. Propõe-se "actividade comercial exercida com intuito 
lucrativo". Esta alteração é praticamente idêntica à alteração 6 apresentada pela Comissão 
ITRE. Substitui "violação com intuito lucrativo" por "actividade comercial exercida com 
intuito lucrativo". Os termos "intuito" e "actividade" são necessários, porquanto não se pode 
ter a certeza quanto ao intuito se não existir actividade.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Alteração 31
Artigo 2, parágrafo 1 quater (novo)

Para efeitos da presente Directiva, 
entende-se por "pirataria dos direitos de 
autor" todo e qualquer acto que reúna 
cumulativamente os seguintes elementos:
a) uma cópia inalterada;
b) uma actividade comercial exercida com 
intuito lucrativo;
c) causa de uma significativa perda directa 
para o titular do direito; e
d) violação deliberada e consciente do 
direito de autor em causa.

Or. en

Justificação

Afigura-se essencial definir o delito com precisão. A primeira condição deve ser "cópia 1:1". 
Sem uma cópia 1:1, a infracção não constitui um acto de pirataria.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Alteração 32
Artigo 2, parágrafo 1 quinquies (novo)

Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por "contrafacção de marca 
comercial" um acto que reúna 
cumulativamente os seguintes elementos:
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a) um sinal idêntico à marca comercial em 
relação a bens ou serviços que sejam 
idênticos a bens ou serviços para os quais a 
marca comercial se encontra registada;
b) uma actividade comercial exercida com 
intuito lucrativo;
c) causa de uma significativa perda directa 
para o titular do direito; e
d) uma violação deliberada e consciente da 
marca comercial em questão.

Or. en

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 33
Artigo 3

Os Estados-Membros tomarão providências 
para qualificar de infracção penal qualquer
violação intencional de um direito de 
propriedade intelectual cometida a uma 
escala comercial, bem como a tentativa, a 
cumplicidade e a instigação relativamente a 
este tipo de violação.

Os Estados-Membros tomarão providências 
para qualificar de infracção penal 
unicamente a violação intencional de um 
direito de propriedade intelectual cometida a 
uma escala comercial, com a finalidade de 
ajudar a criminalidade organizada e ou que 
constituam uma ameaça grave para a 
saúde ou para a segurança, bem como a 
tentativa, a cumplicidade e a instigação 
relativamente a este tipo de violação.

Or. it

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 34
Artigo 3

Os Estados-Membros tomarão providências 
para qualificar de infracção penal qualquer 
violação intencional de um direito de 
propriedade intelectual cometida a uma 
escala comercial, bem como a tentativa, a 
cumplicidade e a instigação relativamente a 
este tipo de violação.

Os Estados-Membros tomarão providências 
para qualificar de infracção penal qualquer 
violação intencional de um direito de 
propriedade intelectual cometida a uma 
escala comercial, definida como a 
disponibilização de bens imateriais com 
fins lucrativos, bem como a tentativa, a 
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cumplicidade e a instigação relativamente a 
este tipo de violação.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 35
Artigo 3

Os Estados-Membros tomarão providências 
para qualificar de infracção penal qualquer 
violação intencional de um direito de 
propriedade intelectual cometida a uma 
escala comercial, bem como a tentativa, a 
cumplicidade e a instigação relativamente a 
este tipo de violação.

Os Estados-Membros tomarão providências 
para qualificar de infracção penal qualquer 
violação intencional de um direito de 
propriedade intelectual, bem como a 
tentativa, a cumplicidade e a instigação 
relativamente a este tipo de violação.

Or. fr

Justificação

Embora o artigo 61º do Acordo ADPIC introduza o critério da escala comercial, deve ser 
possível sancionar a gravidade de uma lesão intencional de um direito de propriedade 
intelectual sem ter em conta a quantidade, que pode ser agravante, sem ser necessariamente 
determinante. Isto permitiria sancionar os tráficos denominados "de formigas", que 
consistem em introduzir as contrafacções em pequena escala, algumas vezes com graves 
consequências, independentemente da quantidade (contrafacção de medicamentos, por 
exemplo). O direito comunitário deveria ser mais estrito que o direito internacional.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 36
Artigo 3

Os Estados-Membros tomarão providências 
para qualificar de infracção penal qualquer 
violação intencional de um direito de 
propriedade intelectual cometida a uma 
escala comercial, bem como a tentativa, a 
cumplicidade e a instigação relativamente a 
este tipo de violação.

Os Estados-Membros tomarão providências 
para qualificar de infracção penal qualquer 
violação intencional de um direito de 
propriedade intelectual cometida a uma 
escala comercial, bem como - nos casos 
graves - a tentativa, a cumplicidade e a 
instigação relativamente a este tipo de 
violação.

Or. cs
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Justificação

Retoma a formulação do acordo ADPIC. Se existe tentativa, cumplicidade e instigação
apenas podem ser contempladas sanções nos casos graves.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Patrizia Toia e Vladimír Remek

Alteração 37
Artigo 4

1. Para as infracções previstas no artigo 3.º, 
os Estados-Membros estabelecerão as
seguintes sanções:

Para as infracções previstas no artigo 3.º, os 
Estados-Membros estabelecerão sanções 
eficazes, proporcionais e dissuasivas:

a) No que se refere às pessoas singulares, 
penas privativas de liberdade;
b) No que se refere às pessoas singulares e 
colectivas:
i) multas,
ii) perda do objecto, dos instrumentos e dos 
produtos provenientes das infracções ou de 
bens de valor correspondente a esses 
produtos.
2. Para as infracções previstas no artigo 
3.º, os Estados-Membros estabelecerão que 
serão também aplicáveis as seguintes 
sanções nos casos apropriados:
a) Destruição dos bens que violam o direito 
de propriedade intelectual;
b) Encerramento total ou parcial, definitivo 
ou temporário, do estabelecimento que 
tenha predominantemente servido para 
cometer a violação em causa;
c) Proibição permanente ou temporária de 
exercício de actividades comerciais;

d) Colocação sob controlo judiciário;
e) Liquidação judicial;
f) Proibição de acesso a auxílios e 
subvenções públicas;
g) Publicação das decisões judiciais. 
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Or. en

Justificação

A descrição circunstanciada das sanções gera problemas, atendendo às divergências 
observadas no respeitante aos regimes jurídicos nacionais. Formulação conforme ao 
Regulamento do Conselho (CE) 1383/2003, de 22.7.2003 relativo à intervenção das 
autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de 
propriedade intelectual e medidas contra mercadorias que violem esses direitos. Na carta 
endereçada à Comissária Frattini pelo Sr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, Presidente do Senado, 
e pelo Sr. F.W. Weisglas, Presidente da Câmara dos Representantes, em 3.7.2006, o próprio 
Parlamento neerlandês propõe a utilização desta formulação.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 38
Artigo 4, nº 2, frase introdutória

2. Para as infracções previstas no artigo 3º, 
os Estados-Membros estabelecerão que 
serão também aplicáveis as seguintes 
sanções nos casos apropriados:

2. Para as infracções previstas no artigo 3º, 
os Estados-Membros estabelecerão que 
serão também aplicáveis as seguintes 
sanções nos casos apropriados, quando o 
interesse comum o exigir:

Or. cs

Justificação

Trata-se de violações importantes dos direitos fundamentais, pelo que é conveniente que 
sejam justificadas pelo interesse comum.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 39
Artigo 4, nº 2, alínea a)

a) Destruição dos bens que violam o direito 
de propriedade intelectual;

a) Destruição prévia e integral dos bens que 
violam o direito de propriedade intelectual, 
com a conservação, sem caução, de 
elementos probatórios;

Or. fr
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Justificação

A bem da segurança, é proposta a destruição rápida e integral dos bens que constituem 
violação do direito de propriedade intelectual, com excepção dos elementos necessários às 
necessidades da investigação. Esta medida evita igualmente a incursão em despesas de 
custódia pesadas e caras. A visualização dos produtos em questão pode ser efectuada 
fotografando-os no momento da sua descoberta. Se for caso disso, a destruição dos produtos 
pode estar condicionada ao consentimento ou à ausência de oposição por parte da pessoa em 
causa, no caso de ser identificado, sem que isso seja equivalente ao reconhecimento da sua 
culpabilidade.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 40
Artigo 4, nº 2, alínea g bis) (nova)

g bis) o pagamento, pelo autor da 
contrafacção, das despesas de custódia.

Or. fr

Justificação

A título de sanção complementar, deve existir a possibilidade de condenar o autor da 
contrafacção ao pagamento das despesas de custódia dos bens conservados para as 
necessidades da investigação, na medida em que tais despesas podem ser consideráveis, 
quando os produtos conservados, ainda que em pequena quantidade, forem volumosos e as 
investigações forem longas.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Patrizia Toia e Vladimír Remek

Alteração 41
Artigo 5

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas singulares responsáveis pelas 
infracções previstas no artigo 3.º sejam 
passíveis de uma pena máxima de, pelo 
menos, 4 anos de prisão, quando tais 
infracções tenham sido cometidas no 
âmbito de uma organização criminosa na 
acepção da Decisão-Quadro… relativa à 
luta contra a criminalidade organizada, 
bem como quando tais infracções implicam 

Suprimido
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um risco para a saúde ou para a segurança 
das pessoas.
2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas singulares ou colectivas 
responsáveis pelas infracções previstas no 
artigo 3.º sejam passíveis de sanções 
eficazes, proporcionais e dissuasivas. Estas 
sanções incluem a imposição de multas de 
natureza penal ou não:
a) De um máximo de, pelo menos, 100 000 
euros para os casos diferentes dos casos 
mais graves;
b) De um máximo de, pelo menos, 300 000 
euros para os casos mencionados no nº 1.

Or. en

Justificação

O artigo 4 menciona já as sanções.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 42
Artigo 5, nº 1

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas singulares responsáveis pelas 
infracções previstas no artigo 3.º sejam 
passíveis de uma pena máxima de, pelo 
menos, 4 anos de prisão, quando tais 
infracções tenham sido cometidas no âmbito 
de uma organização criminosa na acepção 
da Decisão-Quadro… relativa à luta contra 
a criminalidade organizada, bem como 
quando tais infracções implicam um risco 
para a saúde ou para a segurança das 
pessoas.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas singulares responsáveis pelas 
infracções previstas no artigo 3.º sejam 
passíveis de uma pena máxima de, pelo 
menos, 4 anos de prisão, quando tais 
infracções tenham sido consideradas um 
crime grave, bem como quando tais 
infracções implicam um risco para a saúde 
ou para a segurança das pessoas.

Or. en
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Justificação

O carácter restritivo da "criminalidade organizada" poderia obstar à elaboração de um 
quadro europeu realmente eficaz para efeitos de aplicação de direito penal. Além disso, 
tratar-se-ia de um novo elemento ausente nas legislações nacionais (à excepção da França) e 
no acordo ADPIC da OMC. Há uma necessidade urgente de melhores orientações para 
efeitos de incriminação no caso de violação dos direitos de propriedade intelectual. Tais 
orientações, como as previstas na presente proposta, apenas seriam úteis se se aplicassem a 
todas as infracções que causam graves prejuízos comerciais aos titulares dos direitos, 
independentemente de essas infracções terem ou não sido cometidas no quadro da 
criminalidade organizada.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 43
Artigo 5, nº 1

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas singulares responsáveis pelas 
infracções previstas no artigo 3.º sejam 
passíveis de uma pena máxima de, pelo 
menos, 4 anos de prisão, quando tais 
infracções tenham sido cometidas no âmbito 
de uma organização criminosa na acepção da 
Decisão-Quadro… relativa à luta contra a 
criminalidade organizada, bem como quando 
tais infracções implicam um risco para a 
saúde ou para a segurança das pessoas.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas singulares responsáveis pelas 
infracções previstas no artigo 3.º sejam 
passíveis de uma pena máxima de, pelo 
menos, 4 anos de prisão, quando tais 
infracções tenham sido cometidas no âmbito 
de uma organização criminosa na acepção da 
Decisão-Quadro… relativa à luta contra a 
criminalidade organizada ou quando tais
infracções impliquem um risco para a saúde 
ou para a segurança das pessoas.

Or. fr

Justificação

O risco para a saúde ou a segurança das pessoas não deveria traduzir-se em critérios 
complementares ou cumulativos em relação ao facto de pertencer a uma organização 
criminosa, mas, de qualquer modo, em critérios suficientemente graves para a punição de 
uma pessoa singular responsável por semelhante infracção.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 44
Artigo 5, nº 2

2. Os Estados-Membros devem tomar as 2. Os Estados-Membros devem tomar as 
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medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas singulares ou colectivas 
responsáveis pelas infracções previstas no 
artigo 3.º sejam passíveis de sanções 
eficazes, proporcionais e dissuasivas. Estas 
sanções incluem a imposição de multas de 
natureza penal ou não:

medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas singulares ou colectivas 
responsáveis pelas infracções previstas no 
artigo 3.º sejam passíveis de sanções 
eficazes, proporcionais e dissuasivas. Estas 
sanções incluem a imposição de multas de 
natureza penal ou não:

a) De um máximo de, pelo menos, 100 000 
euros para os casos diferentes dos casos 
mais graves;
b) De um máximo de, pelo menos, 300 000 
euros para os casos mencionados no nº 1.

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros não prevêem sanções penais máximas para as infracções aos 
direitos de propriedade intelectual. As multas deveriam continuar a ser ilimitadas. Em 
determinados casos de pirataria ou de contrafacção comercial, uma multa de 100.000 euros 
revela-se insuficiente. Atendendo a que uma pessoa colectiva não pode sofrer pena de prisão 
e que as sanções financeiras constituem, no essencial, um remédio penal, não deveria existir 
qualquer limite para as multas eventuais. Além disso, se a proposta impusesse limites no que 
respeita às multas máximas, deveriam ser previstos mecanismos, no texto da proposta, a fim 
de exigir que a CE ou os Estados-Membros procedessem a revisões regulares do montante 
dessas multas. 

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 45
Artigo 5, nº 2

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas singulares ou colectivas 
responsáveis pelas infracções previstas no 
artigo 3.º sejam passíveis de sanções 
eficazes, proporcionais e dissuasivas. Estas 
sanções incluem a imposição de multas de 
natureza penal ou não:

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas singulares ou colectivas 
responsáveis pelas infracções previstas no 
artigo 3.º sejam passíveis de sanções 
eficazes, proporcionais e dissuasivas. Estas 
sanções incluem a imposição de multas de 
natureza penal ou não:

a) De um máximo de, pelo menos, 100 000 
euros para os casos diferentes dos casos 
mais graves;

No caso de serem aplicadas sanções 
pecuniárias, os juízes ou tribunais de cada 
Estado-Membro fixarão na sentença o 
montante dessas multas, tendo em conta 
para tanto o dano causado, o valor do 
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objecto do delito ou o lucro auferido pelo 
mesmo, sendo considerada, em todo o caso, 
como factor principal a situação económica 
do arguido, avaliada com base no seu 
património, rendimentos, obrigações e 
encargos familiares e demais 
circunstâncias pessoais do mesmo.

b) De um máximo de, pelo menos, 300 000 
euros para os casos mencionados no nº 1.

Or. es

Justificação

O estabelecimento de montantes fixos para as multas aplicáveis às violações de direitos de 
propriedade intelectual previstas no artigo é excessivamente rígido, sendo provavelmente 
difícil de conciliar com o princípio de subsidiariedade. A alteração ajusta, deste modo, tal 
princípio com o objectivo de harmonização prosseguido pela proposta.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 46
Artigo 5, nº 2, alínea a)

a) De um máximo de, pelo menos, 100 000
euros para os casos diferentes dos casos 
mais graves;

a) De um máximo de, pelo menos, 300 000
euros para os casos diferentes dos casos 
mais graves, podendo elevar-se até ao 
quíntuplo do montante correspondente ao 
lucro auferido pelo autor da contrafacção;

Or. fr

Justificação

Cumpre tornar as multas mais dissuasivas e fazer com que se coadunem com as dimensões 
económicas e financeiras em jogo. A esse propósito, seria talvez interessante que essas 
multas pudessem ser proporcionais em relação ao lucro auferido pelo autor da contrafacção: 
assim, no sector financeiro, a autoridade dos mercados financeiros pode aplicar multas que 
podem elevar-se até ao décuplo do montante dos lucros realizados, o que parece 
suficientemente dissuasivo para servir de referência.
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Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 47
Artigo 5, nº 2, alínea b)

b) De um máximo de, pelo menos, 300 000
euros para os casos mencionados no nº 1.

b) De um máximo de, pelo menos, 600 000
euros para os casos mencionados no nº 1, 
podendo elevar-se até ao décuplo do 
montante correspondente ao lucro auferido 
pelo autor da contrafacção;.

Or. fr

Justificação

Cumpre tornar as multas mais dissuasivas e fazer com que se coadunem com as dimensões 
económicas e financeiras em jogo. A esse propósito, seria talvez interessante que essas 
multas pudessem ser proporcionais em relação ao lucro auferido pelo autor da contrafacção: 
assim, no sector financeiro, a autoridade dos mercados financeiros pode aplicar multas que 
podem elevar-se até ao décuplo do montante dos lucros realizados, o que parece 
suficientemente dissuasivo para servir de referência.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 48
Artigo 5, nº 2, alínea b bis) (nova)

b bis) proporcionais aos rendimentos da 
pessoa, no caso das pessoas colectivas.

Or. pl

Justificação

Neste domínio podemos citar o precedente criado no artigo 6º do projecto de decisão-quadro 
destinada a reforçar o quadro penal para a repressão da poluição por navios (decisão UE 
9810/05 do Conselho).

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 49
Artigo 6
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Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a 
declaração de perda, no todo ou em parte, 
dos bens pertencentes a uma pessoa singular 
ou colectiva condenada em conformidade 
com as disposições do artigo 3.º da 
Decisão-Quadro 2005/212/JAI, de 24 de 
Fevereiro de 2005, relativa à perda de 
produtos, instrumentos e bens relacionados 
com o crime, pelo menos quando tais 
infracções tenham sido cometidas no 
âmbito de uma organização criminosa na 
acepção da Decisão-Quadro … relativa à 
luta contra a criminalidade organizada, 
bem como quando tais infracções implicam 
um risco para a saúde ou para a segurança 
das pessoas.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a 
declaração de perda, no todo ou em parte, 
dos bens pertencentes a uma pessoa singular 
ou colectiva condenada em conformidade 
com as disposições do artigo 3.º da 
Decisão-Quadro 2005/212/JAI, de 24 de 
Fevereiro de 2005, relativa à perda de 
produtos, instrumentos e bens relacionados 
com o crime, pelo menos quando tais 
infracções constituam um crime grave, bem 
como quando tais infracções implicam um 
risco para a saúde ou para a segurança das 
pessoas.

Or. en

Justificação

Afigura-se preocupante que o artigo 6º se restrinja às infracções cometidas unicamente no 
âmbito da "criminalidade organizada". Este artigo apenas se revestirá de utilidade se se 
aplicar a todas as infracções que causam graves prejuízos comerciais aos titulares do direito, 
independentemente de aquelas serem ou não cometidas no quadro da criminalidade 
organizada. Convém, por conseguinte, suprimir, no artigo 6º da proposta de 
directiva-quadro, a referência à "criminalidade organizada" e substituí-la por "crimes
graves".

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 50
Artigo 6

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a 
declaração de perda, no todo ou em parte, 
dos bens pertencentes a uma pessoa singular 
ou colectiva condenada em conformidade 
com as disposições do artigo 3º da 
Decisão-Quadro 2005/212/JAI, de 24 de 
Fevereiro de 2005, relativa à perda de 
produtos, instrumentos e bens relacionados 
com o crime, pelo menos quando tais 
infracções tenham sido cometidas no âmbito 

Os Estados-Membros - no respeito dos 
direitos fundamentais - devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a 
declaração de perda, no todo ou em parte, 
dos bens pertencentes a uma pessoa singular 
ou colectiva condenada em conformidade 
com as disposições do artigo 3º da 
Decisão-Quadro 2005/212/JAI, de 24 de 
Fevereiro de 2005, relativa à perda de 
produtos, instrumentos e bens relacionados 
com o crime, pelo menos quando tais 
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de uma organização criminosa na acepção da 
Decisão-Quadro … relativa à luta contra a 
criminalidade organizada, bem como quando 
tais infracções implicam um risco para a 
saúde ou para a segurança das pessoas.

infracções tenham sido cometidas no âmbito 
de uma organização criminosa na acepção da 
Decisão-Quadro … relativa à luta contra a 
criminalidade organizada, bem como quando 
tais infracções implicam um risco para a 
saúde ou para a segurança das pessoas.

Or. cs

Justificação

Trata-se de violações importantes dos direitos fundamentais, pelo que é necessário que nestes 
casos os Estados-Membros respeitem os direitos fundamentais.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Alteração 51
Artigo 6

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a 
declaração de perda, no todo ou em parte, 
dos bens pertencentes a uma pessoa singular 
ou colectiva condenada em conformidade 
com as disposições do artigo 3.º da Decisão 
Quadro 2005/212/JAI, de 24 de Fevereiro de 
2005, relativa à perda de produtos, 
instrumentos e bens relacionados com o 
crime, pelo menos quando tais infracções 
tenham sido cometidas no âmbito de uma 
organização criminosa na acepção da 
Decisão-Quadro … relativa à luta contra a 
criminalidade organizada, bem como quando 
tais infracções implicam um risco para a 
saúde ou para a segurança das pessoas.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a 
declaração de perda, no todo ou em parte, 
dos bens pertencentes a uma pessoa singular 
ou colectiva condenada em conformidade 
com as disposições do artigo 3.º da Decisão 
Quadro 2005/212/JAI, de 24 de Fevereiro de 
2005, relativa à perda de produtos, 
instrumentos e bens relacionados com o 
crime, quando tais infracções tenham sido 
cometidas no âmbito de uma organização 
criminosa na acepção da Decisão-Quadro … 
relativa à luta contra a criminalidade 
organizada, bem como quando tais 
infracções implicam um risco para a saúde 
ou para a segurança das pessoas.

Or. en

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 52
Artigo 6

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a 

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir a 
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declaração de perda, no todo ou em parte, 
dos bens pertencentes a uma pessoa singular 
ou colectiva condenada em conformidade 
com as disposições do artigo 3º da 
Decisão-Quadro 2005/212/JAI, de 24 de 
Fevereiro de 2005, relativa à perda de 
produtos, instrumentos e bens relacionados 
com o crime, pelo menos quando tais 
infracções tenham sido cometidas no âmbito 
de uma organização criminosa na acepção da 
Decisão-Quadro … relativa à luta contra a 
criminalidade organizada, bem como quando 
tais infracções implicam um risco para a 
saúde ou para a segurança das pessoas.

declaração de perda, no todo ou em parte, 
dos bens pertencentes a uma pessoa singular 
ou colectiva condenada em conformidade 
com as disposições do artigo 3º da 
Decisão-Quadro 2005/212/JAI, de 24 de 
Fevereiro de 2005, relativa à perda de 
produtos, instrumentos e bens relacionados 
com o crime, pelo menos quando tais 
infracções tenham sido cometidas no âmbito 
de uma organização criminosa na acepção da 
Decisão-Quadro … relativa à luta contra a 
criminalidade organizada ou quando tais 
infracções impliquem um risco para a saúde 
ou para a segurança das pessoas.

Or. fr

Justificação

Será preferível estender os casos de confiscação dos bens pertencentes a uma pessoa singular 
ou colectiva que seja condenada, adoptando uma fórmula alternativa, em vez de cumulativa, 
para o âmbito das infracções cometidas.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Patrizia Toia e Vladimír Remek

Alteração 53
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6º bis
Os Estados-Membros velarão por que, 
mediante a aplicação de medidas penais, 
civis e processuais, o recurso abusivo a 
ameaças de sanções penais possa ser 
proibido e sujeito a sanções.
Os Estados-Membros proibirão os abusos 
de índole processual, em particular quando 
as medidas penais sejam utilizadas para 
fins de aplicação de disposições em matéria 
de direito civil.

Or. en
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Justificação

A possibilidade de que dispõe o titular de um direito de desencorajar a prática de infracções 
é consideravelmente maior quando essas infracções podem constituir objecto de sanções 
penais. Além disso, é concebível a ocorrência de abusos de natureza processual. Uma 
harmonização das sanções penais em matéria de propriedade intelectual requer, por 
conseguinte, contramedidas. Quer o direito internacional, quer o direito europeu exigem a 
prevenção da utilização abusiva dos direitos de propriedade intelectual.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 54
Artigo 7

Os Estados-Membros tomarão providências 
para que os titulares de direitos de 
propriedade intelectual em causa ou os seus 
representantes, bem como os peritos,
possam dar o seu contributo para as 
investigações conduzidas por equipas 
comuns de investigação sobre as infracções 
a que se refere o artigo 3º.

Os Estados-Membros tomarão providências 
para que os titulares de direitos de 
propriedade intelectual em causa ou os seus 
representantes possam dar o seu contributo 
para as investigações conduzidas por 
equipas comuns de investigação sobre as 
infracções a que se refere o artigo 3º.

Or. fr

Justificação

Ver justificação relativa à alteração ao considerando 8 referente aos peritos. 

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 55
Artigo 7, parágrafo 1 bis (novo)

Para esse efeito, os titulares de direitos de 
propriedade intelectual receberão 
informações relacionadas com a 
investigação, nomeadamente as que digam 
respeito:
- às circunstâncias relativas aos factos e ao 
lugar da apreensão;
- ao número de pessoas interpeladas;
- ao número de produtos ou bens em causa;
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Or. fr

Justificação

Para as investigações, é normal que os titulares de direitos de propriedade intelectual 
interessados recebam informações básicas (factos, locais, interpelações, quantidades), a fim 
de poderem assegurar uma contribuição eficaz e esclarecida nas investigações.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Alteração 56
Artigo 8

Os Estados-Membros assegurarão que a 
possibilidade de encetar investigações ou 
instaurar procedimentos penais pelas 
infracções a que se refere o artigo 3.º não 
depende da declaração ou da acusação 
feitas por uma pessoa que tenha sido vítima 
da infracção, pelo menos se os factos 
tiverem sido cometidos no território do 
Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Justificação

As autoridades incumbidas de investigação penal não deveriam estar habilitadas a agir por 
iniciativa própria antes de o titular dos direitos ter apresentado queixa; uma vez que as 
disposições em matéria de licença não são publicitadas, assiste ao titular dos direitos o 
direito fundamental de dispor dos seus direitos como pretenda. 

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 57
Artigo 8

Os Estados-Membros assegurarão que a 
possibilidade de encetar investigações ou 
instaurar procedimentos penais pelas 
infracções a que se refere o artigo 3.º não 
depende da declaração ou da acusação 
feitas por uma pessoa que tenha sido vítima 
da infracção, pelo menos se os factos 
tiverem sido cometidos no território do 

Quando um Estado-Membro faça depender 
a instauração de acção penal pelas 
infracções a que se refere o artigo 3.º da 
apresentação de acusação ou queixa pelo 
titular do direito, tomará as medidas 
necessárias para garantir que, pelo menos, 
as autoridades e organismos responsáveis 
no quadro das investigações penais:
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Estado-Membro.
a) informem o titular dos direitos em 
questão sobre a presumida violação de 
direitos caso se suspeite que os bens em 
causa violam um direito de propriedade 
intelectual;
b) possam, em caso de suspeita 
suficientemente fundamentada, colocar os 
bens em segurança durante os três dias 
úteis subsequentes à informação do titular 
dos direitos, a fim de que este último possa 
apresentar queixa ou solicitar a 
instauração de acção penal.

Or. de

Justificação

A Comissão propõe um sistema oficial. Todavia, determinados Estados-Membros dispõem 
também de sistemas de acção penal de iniciativa privada que permitem uma acção penal 
específica quando as acções de direito civil são insuficientes. A manutenção desses sistemas 
deve continuar a ser possível. Quando as autoridades são informadas sobre casos de 
pirataria de produtos, cumpre que os titulares dos direitos visados sejam informados sobre a 
violação presumida e que os bens incriminados sejam temporariamente colocados em 
segurança.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 58
Artigo 8

Os Estados-Membros assegurarão que a 
possibilidade de encetar investigações ou 
instaurar procedimentos penais pelas 
infracções a que se refere o artigo 3º não 
depende da declaração ou da acusação feitas 
por uma pessoa que tenha sido vítima da 
infracção, pelo menos se os factos tiverem 
sido cometidos no território do 
Estado-Membro.

Os Estados-Membros assegurarão que a 
possibilidade de encetar investigações ou 
instaurar procedimentos penais pelas 
infracções a que se refere o artigo 3º se 
mantém inclusivamente no caso de não 
existir uma declaração ou acusação feita por 
uma pessoa que tenha sido vítima da 
infracção, pelo menos se os factos tiverem 
sido cometidos no território do 
Estado-Membro.

Or. fr
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Justificação

Por razões de coerência. Ver justificação relativa ao considerando 9.


