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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O bem-estar económico da União Europeia assenta na criatividade, diversidade cultural e na 
inovação continuadas, já que estas são as forças motrizes da evolução da sociedade do 
conhecimento. Por conseguinte, a protecção dos direitos de propriedade intelectual (DPI) 
serve de forma igual as empresas, os inovadores, os consumidores e os intervenientes na 
criação cultural. Porém, nos últimos dez anos, têm aumentado as violações dos direitos de 
propriedade intelectual e o comércio de mercadorias de contrafacção e de mercadorias-pirata. 
Em particular, a evolução da economia digital tem originado um número crescente de 
violações em linha dos direitos de propriedade intelectual, associadas à contrafacção, cópia 
não autorizada e à pirataria, que prejudicam consideravelmente a economia europeia e os 
domínios cultural e criativo.

Para incentivar uma maior cooperação entre os Estados-Membros no que diz respeito à 
protecção dos DPI, a Comissão Europeia criou o Observatório Europeu da Contrafacção e da 
Pirataria, que é administrado pela Direcção-Geral do Mercado Interno e dos Serviços 
(MARKT). O Observatório serve de fórum para que as autoridades públicas e agentes 
privados troquem informações e experiências, bem como para promover as melhores práticas 
na aplicação dos DPI. Além disso, funciona como uma plataforma central para a recolha, a 
monitorização e a comunicação de informações críticas sobre as ferramentas técnicas para 
evitar a contrafacção, a cópia não autorizada e a pirataria.

No entanto, o Observatório enfrenta um grande desafio para executar as tarefas e as 
actividades a ele confiadas, pois não está equipado com a infra-estrutura adequada para operar 
com eficiência. O estabelecimento de um quadro jurídico adequado bem como medidas para a 
aplicação dos DPI requerem uma melhor compreensão da natureza das violações, incluindo o 
seu impacto económico e cultural. Por conseguinte, o Observatório e as suas actividades e 
tarefas crescentes têm de ser incorporados numa estrutura institucional operacional e 
economicamente rentável, que lhe permitam desempenhar as suas tarefas eficazmente e apoiar 
a luta contra as violações dos DPI.

A relatora de parecer apoia a proposta da Comissão de um regulamento através do qual o 
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) seja encarregado do funcionamento do 
Observatório Europeu da Contrafacção e da Pirataria. Esta fusão permitiria o acesso do 
Observatório à infra-estrutura e ao financiamento necessários para realizar as tarefas e 
actividades, beneficiando da experiência daquele Instituto. Além disso, a relatora de parecer 
mostra-se convicta de que a criação de sinergias entre as tarefas do Observatório e as que já 
estão a ser levadas a cabo pelo Instituto permitiria uma utilização eficiente de recursos 
humanos e financeiros, sem qualquer custo adicional para o orçamento da UE. Estima-se que 
esta fusão permitiria a poupança de cerca de 40 000 euros no orçamento da UE, já que o custo 
do Observatório, no futuro, seria suportado pelo orçamento do IHMI.

No entanto, a relatora de parecer considera que é insuficiente a referência feita na proposta à 
dimensão cultural dos DPI e, por conseguinte, às actividades e tarefas associadas do 
Observatório que promovem a diversidade cultural e a preservação sustentável do património 
cultural na Europa. Por conseguinte, é essencial que, além dos interessados da administração 
pública e do sector económico, um número adequado de representantes dos sectores culturais 
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e criativos, designadamente os envolvidos na criação cultural, participe nas reuniões do 
Observatório.

Além disso, a relatora considera que seria benéfico para os cidadãos, as empresas e a 
administração pública europeia se o Observatório desenvolvesse uma plataforma em linha 
acessível ao público que facultasse informações, exemplos de melhores práticas, ferramentas 
de sensibilização de descarga gratuita e iniciativas de reforço de capacidades respeitantes aos 
inúmeros instrumentos, tanto legislativos como não legislativos, para combater as violações 
dos DPI.

Por último, a relatora de parecer está convencida de que as actividades do Observatório não 
devem incluir a luta contra o crime organizado e o terrorismo, já que o Instituto carece da 
infraestrutura necessária para o tratamento dos dados sensíveis relativos à segurança.. Além 
disso, dado que existem outras autoridades europeias que já se ocupam destas questões, não é 
necessário reforçar as competências do Instituto neste domínio.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A constante evolução da economia 
digital tem originado um número 
crescente de violações em linha dos 
direitos de propriedade intelectual, 
associadas à contrafacção, à cópia não 
autorizada e à pirataria, que prejudicam 
consideravelmente a economia europeia e 
os sectores cultural e criativo. Por isso, é 
necessário garantir que o Observatório 
Europeu da Contrafacção e da Pirataria 
disponha da infraestrutura e do 
financiamento necessários para 
desenvolver as suas actividades de forma 
eficaz e contribuir para combater as 
violações dos direitos de propriedade 
intelectual.

Or. en
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Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Uma abordagem sólida, harmonizada e 
progressiva aos direitos de propriedade 
intelectual é fundamental para os esforços 
de realização das as ambições da estratégia
«Europa 2020».

(3) Uma abordagem sólida, harmonizada e 
progressiva aos direitos de propriedade 
intelectual é fundamental para os esforços 
de realização das ambições da estratégia
«Europa 2020» e da Agenda Digital para a 
Europa1.
__________________
1 Comunicação da Comissão, de 26 Agosto 2010: 
“Uma Agenda Digital para a Europa”, 
COM(2010) 0245 (pág. 2).

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O aumento contínuo das violações dos 
direitos de propriedade intelectual constitui 
uma verdadeira ameaça não só para a 
economia da União como também para a 
saúde e a segurança dos consumidores 
europeus. São, pois, necessárias acções 
eficazes, imediatas e coordenadas à escala 
europeia e mundial para lutar eficazmente 
contra este fenómeno.

(4) O aumento contínuo das violações dos 
direitos de propriedade intelectual constitui 
uma verdadeira ameaça não só para a 
economia da União como também para a 
saúde e a segurança dos consumidores 
europeus bem como para a preservação 
sustentável do património e da diversidade 
cultural na Europa. São, pois, necessárias 
acções eficazes, imediatas e coordenadas à 
escala europeia e mundial para lutar 
eficazmente contra este fenómeno.

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) O Instituto deve constituir um fórum 
que reúna as autoridades públicas e o 
sector privado, assegurando a recolha, a 
análise e a divulgação de dados objectivos, 
fiáveis e comparáveis em matéria de valor 
dos direitos de propriedade intelectual e 
das violações desses direitos, o 
desenvolvimento das melhores práticas e 
estratégias, de modo a proteger os direitos 
de propriedade intelectual, e a 
sensibilização da opinião pública para os 
impactos da violação dos direitos de 
propriedade intelectual. Além disso, o 
Instituto deve realizar outras tarefas, como, 
por exemplo, melhorar a compreensão do 
valor dos direitos de propriedade 
intelectual, a fim de aumentar os 
conhecimentos das pessoas envolvidas na 
sua aplicação, através de acções de 
formação adequadas, aumentar os 
conhecimentos das técnicas destinadas a 
impedir a contrafacção e melhorar a 
cooperação com os países terceiros e as 
organizações internacionais.

(17) O Instituto deve constituir um fórum 
que reúna as autoridades públicas e o 
sector privado, assegurando a recolha, a 
análise e a divulgação de dados objectivos, 
fiáveis e comparáveis em matéria de valor 
dos direitos de propriedade intelectual e 
das violações desses direitos, o 
desenvolvimento das melhores práticas e 
estratégias, de modo a proteger os direitos 
de propriedade intelectual, e a 
sensibilização da opinião pública para os 
impactos da violação dos direitos de 
propriedade intelectual. Além disso, o 
Instituto deve realizar outras tarefas, como, 
por exemplo, melhorar a compreensão do 
valor dos direitos de propriedade 
intelectual, a fim de aumentar os 
conhecimentos das pessoas envolvidas na 
sua aplicação, através de acções de 
formação adequadas, e aumentar os 
conhecimentos das técnicas destinadas a 
impedir a contrafacção e a cópia não 
autorizada.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Para poder facultar informação 
exaustiva e actualizada sobre as violações 
dos direitos de propriedade intelectual, o 
Instituto deve reforçar a cooperação com 
países terceiros e com as organizações 
internacionais.

Or. en
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Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No que respeita aos representantes do 
sector privado, quando instalar o 
Observatório no contexto das suas 
actividades, o Instituto deve obter a 
participação de um conjunto representativo 
dos sectores económicos mais interessados 
e com maior experiência no combate à 
violação dos direitos de propriedade 
intelectual, em especial representantes dos 
titulares de direitos e dos fornecedores de 
serviços Internet. Deve ainda ser 
assegurada uma representação adequada 
dos consumidores e das pequenas e médias 
empresas.

(18) No que respeita aos representantes do 
sector privado, quando instalar o 
Observatório no contexto das suas 
actividades, o Instituto deve obter a 
participação de um conjunto representativo 
dos sectores económicos e culturais mais 
interessados e com maior experiência no 
combate à violação dos direitos de 
propriedade intelectual, em especial 
representantes dos titulares de direitos e 
dos fornecedores de serviços Internet e das 
partes interessadas dos sectores cultural e 
criativo. Deve ainda ser assegurada uma 
representação adequada dos consumidores 
e das pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Aumentar o conhecimento dos meios 
técnicos para a prevenção e a luta contra a 
contrafacção e a pirataria, incluindo 
sistemas de localização e seguimento;

(f) Aumentar o conhecimento dos meios 
técnicos para a prevenção e a luta contra a 
contrafacção, a cópia não autorizada e a 
pirataria, incluindo sistemas de localização 
e seguimento;

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Organizar reuniões do Observatório a (a) Organizar reuniões do Observatório a 
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intervalos regulares, em conformidade com 
o artigo 4.º;

intervalos regulares, em conformidade com 
o artigo 4.º, pelo menos uma vez por ano;

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Apresentar avaliações regulares e 
relatórios específicos por sector 
económico, zona geográfica e tipo de 
direito de propriedade intelectual violado, 
que avaliarão, entre outros elementos, o 
impacto da violação dos direitos de 
propriedade intelectual na sociedade, na 
economia, na saúde, no ambiente, na 
segurança e na protecção, bem como a 
relação deste tipo de violações com o 
crime organizado e o terrorismo;

(e) Apresentar avaliações regulares e 
relatórios específicos por sector 
económico, zona geográfica e tipo de 
direito de propriedade intelectual violado, 
que avaliarão, entre outros elementos, o 
impacto da violação dos direitos de 
propriedade intelectual na sociedade, na 
economia, na saúde, no ambiente, na 
segurança e na protecção;

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Investigar, avaliar e promover 
instrumentos técnicos para profissionais e 
técnicas de aferição, incluindo sistemas de 
localização e seguimento que ajudem a 
distinguir os produtos genuínos dos de 
contrafacção;

(j) Recolher informação, investigar, 
avaliar e promover instrumentos técnicos 
para profissionais e técnicas de aferição, 
incluindo sistemas de localização e 
seguimento que ajudem a distinguir os 
produtos genuínos dos de contrafacção;

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2-A – alínea k-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(k-A) desenvolver uma plataforma em 
linha acessível ao público que faculte 
informações, exemplos de melhores 
práticas, ferramentas de sensibilização de 
descarga gratuita e iniciativas de reforço 
de capacidades respeitantes aos inúmeros 
instrumentos, tanto legislativos como não 
legislativos, para combater as violações 
dos direitos de propriedade intelectual;

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os representantes do sector privado 
convidados para as reuniões do 
Observatório devem ser provenientes de 
um conjunto amplo e representativo de 
organismos da União e nacionais que 
representem os diferentes sectores 
económicos mais afectados e com maior 
experiência no combate à violação da 
propriedade intelectual.

Os representantes do sector privado 
convidados para as reuniões do 
Observatório devem ser provenientes de 
um conjunto amplo e representativo de 
organismos da União e nacionais que 
representem os diferentes sectores 
económicos e culturais mais afectados e 
com maior experiência no combate à 
violação da propriedade intelectual.

Or. en

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As organizações de consumidores e as 
pequenas e médias empresas devem estar 
devidamente representadas.

As organizações de consumidores, as 
partes interessadas dos sectores cultural e 
criativo e as pequenas e médias empresas 
devem estar devidamente representadas.

Or. en
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